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নিব্রেন 
আমি বিদ্বান নহি। চর বিষতাগীঠ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় 

আমার যোগ্যতা অল্প। এ জন্থুন্ধে ধাহারা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, 

পণ্ডিত ও অধিকারী তাহারা এত কাল চুপ করিয়া আছেন। 
এ বিষয়ে যাহা কিছু ভাল আলোচিনা সমস্তই ইংরাজী কিংবা 

অপর বৈদেশিক ভাষায় আছে; মাতৃভাষায় ধারাবাহিক 

কিছুই নাই। এক্ষুদ্র পুস্তক রচনার মূলে ইহাই আমার 
চিরদিনের অনুভূত বেদনা । বিশেষজ্ঞের পক্ষে যাহা অল্পদিনে 
সম্ভব হইত তাহ! কাধ্যে পরিণত করিতে আমি বনু বৎসর 

অতিবাহিত করিয়াছি। যেখানে যাহা সংগ্রহ করিতে 

পারি সংগ্রহ করিয়াছি, ফাহার ধাহার কাছে গেলে 

উপকৃত হইতে পারি তাহার তাহার নিকট গিয়াছি। 

নিজের অর্থকষ্ট ও জীবিকা এবং পরিবারের ভরণপোষণ 

বিষয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ করি নাই। তথাপি সকল সংবাদু 

সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং ইহ! সহজসাধ্য মনে করি 
নাই । কেহ উৎসাহ দিয়াছেন, কেহব! নিরুৎসাহিত 

করিয়াছেন। মোটের উপর, সকলেই সাহায্য করিয়াছেন । 

এই পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে ও প্রণয়ন কার্য্যে শ্রীযুত 
সস্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি, শ্রীযুত শৈলেশ্বর চৌধুরী 



দিল, শ্রীৃত তৃপেন্্র নাথ মুৎনুদ্দি, বি-এল, বৌদ্ধ 
বন্ধুর সভার সম্পাদক শ্রীযুত শস্ত কুমার চৌধুরী ও বৌদ্ধ 
্রৈষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত শ্রীযূত দ্বিজেজ্্র লাল বড়য়া, 
এম-এ, প্রমুখণসন্ধদয় ব্যক্তিগণ হইতে আমি যথেষ্ট উৎসাহ ও 
সহায়ত। লাভ করিয়াছি । এ জন্য আমি তাহাদের সকলের 

নিকট চির কৃতজ্ঞ । বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক শ্রীযুত বেনীমাধব 
বড়য়া ভূমিকা লিখিয় পুস্তাকের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। 
তাহারই নির্দেশে “বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ” বর্তমান আকারে 
পরিণত হইতে পারিয়াছে। পরিশেষে, সমগ্র ত্রন্ম-দেশের 
নেতৃস্থানীয় সর্বজন-বিদ্িত নিভীক কন্মী ও সদ্ধর্ম্মের উন্নতি- 

কামী শ্রীমৎ ভিক্ষু উত্তমের ম্টায় মহাত্মার শুভাশীষসহ এই 
পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারিয়া আমি ভাগ্যবান । 

বৌদ্ধ ধন্মাস্কুর-বিহার, কলিকাতা ) 

আবাটঢী পূণিমা, 

১*০শে শ্রাবণ ১৩৪১ স্ন। 

শ্রীধরচন্দ্র বড়, 
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ভূমিকা 

বৌদ্ধ বিষ্ভাপীঠের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করে উহার 
গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমাকে দিশেষ সম্মানিত কাবেছেন। 

আকারে ও আয়তনে সামান্য হলেও বিষয়ের গরুতে ও 

এতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে “বৌদ্ধ-বিদ্ধাপীঠ” বাছা, 
সাহিত্যে নৃতন অবদান ও আ্রেষ্ট দান। ভাষার দৈগ্ঠে, 
লেখকের প্রতিভার অভাবে ইহার মৃল্যহানি হবার নহে। 
ইহা কাব্য নহে, নাটক-নভেল নহে, গল্প কৌতুক নহে। 
যে জ্ঞান গবিমার বলে ও চরিত্রের মাহাত্য্যে সুদূর অতীতে 

মন্ুসংহিতার চিরম্মরণীয় গ্রন্থকার বিশ্ববাসীকে এদেশে 

এসে এদেশের অগ্রজন্মা মহাপুরুষ ও আচার্যাগণের নিকট 

আপন আপন চরিত্রাদর্শ শিখে যেতে আহ্বান করিতে 

পেরেছিলেন যে যে উপায়ে সে জ্ঞানগরিমা ও চরিত্র- 

মাহাত্বের বিকাশ এদেশে হয়েছিল কিংবা হতে পেরেছিল 

উহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাষ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে । এরপ পুর্বে 
অভাব সব সময়ে, সব জায়গায়, সকলের কাছে। তাই ইহার 
ভূমিকা লিখিতে আমার এত আনন্দ ও গৌরব- বোধ । 

তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিল! 'এই তিনটী বৌদ্ধ- 
বিদ্ভাপীঠ সত্যই বিশ্ব-বিগ্ঠালয়ের আকার পেয়েছিল। 



ওদত্ম্পুরী, জগন্দল প্রভৃতি স্থামেও এ রকমের বিদ্যাপীঠ গড়ে 
দি বোধগয়া, সাক্ষী, ভুত, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, 
বা মথুরা,' নাসিক, অমরাবত্ী,  নাগার্জনিকোণ্ড, 

য্যপেত, কৃঁধীপুর ক্বাবেরীপট্রন, মাছুরা এবং ভারতের 
বাহিরে ' বহুস্থানে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল । 
শ্রীমান শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার পুস্তকে তক্ষলিলা, নাপন্দা ও 
বিক্রমশিল! এই তিন বিগ্াপীঠেরই বিশদ বিবরণ আছে। 
যে সব বিদ্ভাপীঠ বিশ্বাবিভ্ঠঠলয়ের আকার পায়নি, 
সাধারণভাবে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল উহাদের 
নমুনান্বরূপে আছে পাটলিপুত্রের অশোকারাম ও হিমালয় 
অঞ্চলের সংখেয়্য পরিবেণের বিবরণ। এক একটি প্রদেশে 
যে ভাবে বৌদ্ধ বিদ্যাগ্রীঠগুলি বিভিন্ন আকারে ও আয়তনে 
শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে দীড়িয়েছিল উহার উদ্বাহরণন্বরূপে 

আছে সোমপুরী, বিক্রমপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি বাংলার পুরাতন 

বিহারগুলির বিবরণ। এক একটি বিষয়ে বৌদ্ধাচাধ্যের! 
যে ভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন উহার দৃষ্টান্তত্বরূপে আছে 
বৌদ্ধযুগে আঘুর্ধেদের বিবরণ! মোটের উপর, এদেশে 
শিপন ব্যবস্থা কি ছিল তা দেখান হয়েছে প্রাচীন ভারতের 

শিক্ষাপদ্ধতিতে । কত লিখিবার ছিল, কত বলিবার ছিল, 
পুস্তকের ক্ষুদ্র অবয়বে সব লিখা হয়নি, সমস্ত বল! হয়নি, 
বলিতে পারা যায়নি । যা লিখা হয়েছে, য। বলা হয়েছে 
সব বুতুক্ষুর ম্যায় একগ্রাসে নিঃশেষ করে পাঠক বলে 



1/০ 

উঠবে-_আতবও. চাই, আরও চাই। একা : বদির 

বিহার ও ধর্মরাজিক! তৈরী করেছিলেন ভ ও 
এ শুধু কিংবদন্তী নহে, কথার কথা নহে 
সকল ? আছে মাটির নীচে, : পর্বতে ক 
নিকেতনরূপে। সে দৃশ্য হৃদয়-বিদারক, দা রং ২১০১ 

এদেশের হিন্দু এতিহাসিকগণ সম সু টে 
যত তন্ত্মন্ত্, যত মূত্তিপূজ! ও প্রতীক উপালনা, মুর 
ও ব্যভিচার সবের জন্য দায়ী বৌদ্ধধর্ম । ৰ [১ 

যুদ্ধ ছেড়ে দ্রিল, শৌর্ধ্যবীর্ধ্য হারাল শক, ঝু৭া4, হণ, তুকি, 
কারো৷ গতিরোধে সমর্থ হল না শুধু বৌদ্ধ-ধর্দের কারণ। 
ছিল ভাল চাতুর্ধণ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি- 

বিভাগ ও কর্মবিভাগ ;$ সকল যে ওলটপালট হল ওরও মূলে 

বেদবিদ্ধেষী বৌদ্বধর্মম। 

যত দোষ নন্দ ঘোষ। ঘর যখন ভেঙে পড়ে যা-কিছু 

ইহার ঈ্টাডাবার সম্বল সবইত ইহার পতনের সাহায্য করে। 

হিন্দু এতিহাসিক ! তুমি ভ্রান্ত। দেবানংপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা 

অশোকের হিতকথায় এদেশে দিখ্বিজয় কমেনি, যুদ্ধবিগ্রহ 
থামেনি, কূটনীতি পরিত্যক্ত হয়নি। অধিকন্ত রাণীদের.দ্রানে 
প্রায় সকল স্থানে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ মহাচৈত্য, স্থাপত্য, 
ভাক্কর্য্য, দানগৃহ ও বিদ্যাগীঠ,আর রাজারা ছিলেন অগ্নিহোত্রী, 

অশ্বমেধযাজী, দিথিজয়ী। মন্ত্রী ছিলেন বেদবেদাঙ্গবিশারদ 
ও কৌটিল্যের কুটনীতিজ্ঞ ব্রাক্ষণগণ। জ্যোতিষী বা 



গণ্কার রয়েছি, “ভাগ্যনিয়ন্তা ॥ গতান্ুগতিকতা, চতুরঙ্গ 
সোবার, বেতনভোগী সৈনিক ছারা যুদ্ধ, অন্তর্কলহ, 
রগ, ৃ াডীঢাবোধের একাস্ত অভাব-_-এ সমস্ত হল 

জোর হর টা হারাবার প্রকৃত কারণ । 
ছেলে, াসম্ারবার দরকার হলেও তোমার রাজার! 

ডাকাতেন প্রথম গ্রণকার, পরে বিরাট যজ্ঞ, হোম, পুজা ও 
শান্জিপ্বস্তযয়নের ব্যবস্থা, আর শেষে .হত মহিষমন্জিনী, 
অন্ুর-ঘাতিনী/ দশপ্রহরণধারিনী শক্তির উপাসনা । তুমি 
কিরূপে আশা করিতে পার নিরস্ত্র নিরীহ নগরের উপকণ্ঠবাসী 
বি্াগীঠের আচাধ্য ও শিক্ষাথথিগণ বহিশক্রর সহিত সংগ্রাম 
করবে। তুমি বিদ্িত নও যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র 
ছিল সেখানে সেখানে পাশুপত শৈব ছিল, কেহ কিছু 
করিতে পারেনি। বৌদ্ধধন্ম এদেশে নৃতন সমাজ গড়েনি, 
হিন্দুকে আচারত্রষ্ট করেনি, জাতিচ্যুত করেনি, সমাজশ্ৃঙ্খলা- 
নষ্ট করেনি, রাজশক্তি পরিচালনা করেনি। তোমার 
বেদবেদাঙ্গ তোমাতে চিরদিন আছে, তোমার জাতিভেদ 
তোমাতে আছে, তোমার শ্রুতিস্মৃতি, ইতিহাসপুরাণ, ভূগু- 
পরাশর তোমাতে আছে! হিন্দুর ভাবপ্রবণতা, গতানুগতিকতা 
ও ধন্মান্ধত1 দূরীকরণের জন্ত বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় । বৌদ্বধর্্ম 
কলুষিত হলে এদেশ হতে লুপ্ত হয়ে যেত না। যদি যথার্থই 
বৌদ্ধধন্ম এদেশ হতে বহিষ্কৃত হয়ে থাকে তবে বুঝতে 
হবে উহার ভিতরে বুজরুকি ছিল না, ছলচাতুরী ছিল না । 
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ছিল সব রকমের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, 

আর সভ্যতায় এশিয়ার বহু দেশ ও জাতিকে 
কাছে অনুগত করা । বৌদ্ধধর্মের দাড়াবা 

সমাজ নহে, রাজশীসন নহে, _সঙ্ঘারাম 
যে দিন এ সকল সঙ্ঘারাম ইসলাম-পন্থী বিজয়ী ুরবিবীর 

একে একে এসে ধূলিসাৎ করিলেন, উহার সব গেল__আর 
তিষ্টিতে পারিল না। বৌদ্ধবিষ্ভাপীঠের ইতিহাস একদিকে 
এই ধ্বংসলীলার করুণ কাহিণী মাত্র! 

বৌদ্ধরা হিন্দুর সর্বনাশ সাধনের জন্য মুসলমান 
আক্রমণকারীকে এদেশে ডেকে এনে নিজের নাক কাটালেন 

ও পরের যাত্রাভঙ্গ করিলেন ইহা! একেবারে ভুয়ো কথা। 
সাধুর বেশে তোমার রাজাদের অবিশ্বাসী গুপ্তচরগণ সর্বত্র 
চলাফেরা করিতেন-__ইহা! নৃতন কথা নহে। য়মাই পণ্ডিতের 
শূন্যপুরাণের শেষে “নিরগ্তনের রুম্মা” শীর্ষক যে কবিতাটি 
আছে তাহাই হল তোমার এতিহাসিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি। 
'দেব নিরঞ্জন যে বুদ্ধ আর শুন্পুরাণ” যে বৌদ্ধগ্রস্থ তাহাই 
তুমি প্রমাণ করিলে না, সাক্ষীপ্রমাঁণ ছাড়াই ভুমি স্বকল্পসিত 
আসামীকে ফাঁসি দিয় বসিলে। এদেশে তথা এদেশের 

উপনিবেশসমূহে বহু লেখমাল। বচ্ছরের পর বচ্ছর আবিষ্কৃত ও 
পঠিত হচ্ছে। তুমি স্থিরচিত্তে এসকল পড়, চিন্তা কর আর বল 
তোমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কি অত্রান্ত! এদেশের জনসাধারণের 
মধ্যে ধন্মের ধারা কি? ব্রহ্মা ও মহেশ্বর এক (প্রপিতা- 
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হে হরি ও হর এক, বুদ্ধ ও শিব এক, যে-ই বুদ্ধ সে-ই 

বি(। রত মৃহেখর )। আর সব কথা সত্য হলেও 'একথ! 
পররিীনন্ন তোমার জাতীয়তা নষ্টের কারণ! 

কষ্টহষ্াদ1 ছেড়ে ভূমি নীরবে চিন্তা কর গৃহত্যাগী 
ও ভিক্ষান্নে দিনষাপনকারী বৌদ্ধাচার্্যগণ কিরূপে এদেশে 
সর্বত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্থা 

সঙ্ঘারাম, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিন্তালয় স্থাপন করেছিলেন । 

শ্রীমান শ্রীধরচন্দ্র বড়য়ার পুস্তকে লুপ্ত বৌদ্ধ বিদ্াপীঠসমূহের 
উজ্জল স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বলেই তাহ! আমার কাছে এত 

প্রিয় বস্তু, আদরের সামগ্রী । 

শিক্ষার প্রণালী, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে বহু তথ্য 
বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। কোন্ প্রকারের শিক্ষা কোন্ শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী, শিক্ষা ক্রমিক হবে কিংব! হবে 

না, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্িয়ের শিক্ষা কিরূপ হবে, মনের শিক্ষা ও 

গঠন কিরূপ হবে, চরিত্রের শিক্ষা ও গঠন কিরূপ হাবে, বুদ্ধির 
শিক্ষা ও গঠন কিরূপ হবে, শিক্ষা কোন্ প্রকার জ্ঞানের 
অন্ুবস্তা হবে, কোন্ জাতীয় শিক্ষকের হস্তে শিক্ষার ভার 

্যস্ত হবে, পাঠক্রম কিরূপ হবে, পাঠ্যপুস্তক নির্ববাচন কিরূপ 
হবে, ইত্যাদি বিষয় সম্যক আলোচিত হয়েছে 

জ্ঞান ও চরিত্রের পথে এগোবার বড় রাস্তা হল আধ্য- 

অষ্ট-মার্গ। সকলের আগে চাই সম্যক্ দৃষ্টি। যাহ! সম্যক্ 
তাহা খজু। সরল, অভ্রান্ত, লক্ষ্যভেদী। তারপর সম্যক সন্কল্প 
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যাহা লক্ষ্যাভিমুখী, সুদৃঢ়, অটল, অচল 
ও সন্কল্প লইয়াই জ্ঞানানুগা শ্রদ্ধার পূর্ণতা 
প্রকাশ সম্যক্ বাক্য, আজীব ও কর্ন 
কর্মের সমত! সাধনে জীবনের গতি নিধির জ্বিন 
মর্ধ্যাদাসম্পন্ন ও উন্নতিশীল হয়। প্রকৃত আত্মোৎকর্ধ সাধন 
করিতে সম্যক্ ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের অপর নাম 

প্রধান বা পরাক্রম স্বসাধ্য বস্ত্র পুর্ণ সাধনের জন্য । শুধু 
উপস্থিত ব্যাধি নিবাঁরণ করিলে চলবে না, ভাবী ব্যাধির পথ 
রুদ্ধ করিয়াও কর্তব্য শেষ হল না, বর্তমান স্বাস্থ্য রক্ষা করেও 

নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না, আশানুরূপ স্বাস্থ্যবৃদ্ধির উপায়ও 
সঙ্গে সঙ্গে করে যেতে হবে । এরূপে দেহের, মনের ও 

চিত্তের স্বাস্থ্যবদ্ধনের জন্যই ব্যায়াম। আহার শুধু দেহের 
পুষ্টির জন্য নহে, ইন্দ্রিয়, মন ও বিজ্ঞান সকলের পরিপুষ্টির 
জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত আহারের প্রয়োজন। পরিপুষ্টি 
সাধনের পক্ষে ব্যায়াম যধেষ্ট নহে; প্রয়োজন আছে সম্যক 
স্মৃতির। স্মৃতির অনুশীলনের পক্ষে প্রয়োজন সতত, সব 

সময়ে, সকল অবস্থায় জাগ্রত, সচেতন ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে 
চল1। সে জন্য চাই একাগ্রতা, মনঃসংযোগ, দেহের ও মনের 
লঘুতা, মৃছ্ৃতা, কমণীয়ত৷ প্রভৃতি গুণ। লক্ষিত বিষয় পেতে 
হলে চাই শেষে সম্যক সমাধি, তন্ময়তা। সমাধির পর 
সমাধি সোপানের পর সোপান। পদে পদে অগ্রসর হয়েছ, 
আত্মপ্রসাদ পেয়েছ, তথাপি আছে ্উত্তরিতর” আজও 
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মারা বু ৫ বার ৷ তবে তুমি উন্নতির পথের যথার্থ 

০... ০ করিত চাওত ছাড় শ্রুতিপরষ্পরা, ছাড় 
অন্ধ ৩ তঁরতা, ছাড় কুটতর্ক ও বাগ্বিতণড, ছাড় 

মতামতের দোহাই । আপন বিবেক, চিন্ত। ও যুক্তির সহিত 
যাহা মিলেন তাহা মেনে নিও না, পরের মুখে ঝাল 
খেও না, বাহিরের রূপে, সভ্যবভ্যতায় মানুষের বিচার 

করোন! । 

«মা অনুস্সংবন, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরিয়ায়, মা 

পিটকসম্পদানেন ( সম্পদায়েন ), মা তকৃহেতু, ম। নয়হেতু, 

ম। আকারপরিবিতক্কেন, মা দিটিঠিনিজ্বানখস্তিয়া, মা 
ভব্বরূপতায়, ম। সমণো। নে! গরু”তি। 

শুধু পরমত জেনে, পরের বই পড়ে, শান্ত্রপাঠ করে, 
গুরুমশায়ের মুখে মুখে শুনে, কিংবা পাঁচজন হতে খবর নিয়ে 
যে জান। তাহ। হল মাত্র জ্ঞাত-পরিজ্ঞ! (জ্ঞাত পরিজ্ঞান )। 

ইহ জ্ঞানের চরম নয়, স্ুত্রপাত। দ্বিতীয় স্তরে আসা চাই 

তীরণ-পরিঞ্্া, জ্ঞাত-জ্ঞানের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা ও 

ক্ষমতা । তৃতীয় স্তরে চাই গহাণ-পরিঞজ্ঞা ( বর্জন- 

পরিজ্ঞান ), স্বজ্ঞানের দ্বার! প্রচলিত ভ্রান্তমত সম্পূর্ণরূপে 
বঙ্জন। ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে গেলে, তখন মনে হবে--“অয়ং 

পণ্নকো। জিনে। ন কিঞ্চি আহ», “এই জীর্ণকায় গুরুমশীয় 
বলবার মত কিছুই বলেনি, বলিতে পারে নি।» 
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অপর হতে লব্ধ জ্ঞান হল শ্রতময়ী : ঃ 

প্রন্থত জ্ঞান চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা । আর স্থাপনার রঃ 

ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা । যদি প্রথম প্রকারের জ্ঞান 8 টার অক 
তাহ। পাবার পন্থা হল এই | যদি দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান 

তোমার লক্ষ্য, তাহ! পাবার পন্থা হল এই । আর যদি 

তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষা, তাহা পাবার পন্থ। হল 

এই । তোমায় যেতে হবে তিন রাস্তায় । এক এক জ্ঞানের 

বিশেষ বিশেষ সাঁধন। 

শিক্ষার্থী সব জমান নয়। কেহবা উগ.ঘাটিতএ,এ৫, 
( উদব।টিতজ্ঞ ), হা-তে হাওড়া বুঝে নিতে পারে, 
আন্ভাষে সব বোঝে, সঙ্কেত মাত্র যথেষ্ট। কেহ বা 

বিপঞ্চিতঞ 4৫, ( বিপশ্চিভজ্ঞ ), সামান্ত ব্যাখ্যা পেলেই বুঝে 
নিতে পারে, অর্থের উপলব্ধি হয় । কেহ ব1 নেয়্য (নেয়), 

পদে পদে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অর্থবোধ করাতে হয়, এত ধামা- 
চাপা বুদ্ধি, এত চিন্তার স্বল্পতা ও জড়তা । কেহ বা শুধু পদ- 

পরম, যুখস্থবিদ্যা সার, অর্থবোঁধ একেবারে নাই, কোরণসরিপ, 

আবৃত্তি করে হাফিজ, মানে জিজ্ঞাসিলে হতভম্ব । প্রথম 

শিক্ষার্থীর পক্ষে উপদেশের স্বরূপ এক, ব্যাখ্য। প্রণালী এক, 
অপরদের পক্ষে অন্যরূপ। 

যে আচাধ্য বা শিক্ষকের উপর শিক্ষার ভার তাকে 

পঁচিশটি গুণের অধিকারী হতে হবে; তিনি সদাসর্ববদ। 

ও সাবধানে অস্তেবাসীর বক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন 
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অন্তেরাসীর .খক্সভ্যাস অনভ্যাস জানবেন, প্রমত্ততা 
'অগ্রযভূতী জানবেন, শয়ন ও বিশ্রাম অবগত হবেন, 
জুখাসুখ বেন, খেতে পেলে না পেলে জানবেন, 

রুচি বিশেধক্ক'বিদিত হবেন, ভুজ্যত্রব্য উপযুক্তভাবে ভাগবন্টন 
করে দেবেন, উৎসাহ দেবেন--ম। ভৈঠ তোমার আকাজ্কা 

পূর্ণ হবে, ভিতবে চলে কিরূপে জানবেন, বাহিরে চলাফেরা 
করে কিরূপে তাও জানবেন, কুলোকের সহিত অলাপাদি 

করবে না বলে দেবেন, দোষ দেখলে শোধরাবেন, পাগ্রহে, 

অখগ্ডভাবে, নিষ্ষপটে ও নিরবশেষে কর্থব্যপরায়ণ হবেন, 

সব্ববিগ্যায় পারদর্শী করিব এরূপ পিতৃহৃদয় পোষণ করবেন, 

শিক্ষাবলে বলীয়ান করিব সঙ্কল্প রাখবেন, মৈত্রীচিত্ত জাগরূক 

রাখবেন, বিপদ আপদে অন্তেবাপীকে পরিহার করবেন না, 

ইত্যাদি । 

আচার্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য দায়ী, উপাধ্যায় চরিত্রগঠনের 
জন্য দায়ী। যেমন শিক্ষক ভাল তেমন ছাত্র ভাল হওয়া 

চাই। বিশ্বপ্রকৃতির সকল বস্তু, সকল জীব ও সর্ববঘটন! হতে 

জ্ত্রানাহরণের ক্ষমতা থাক। চাই । সমচর্ধ্যা, সমদশিতাদি গুণে 

গুণী হওয়া চাই। বিচারবুদ্ধি তীক্ষ হওয়। দরকার | বিচারে 
নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা, দ্বেষশৃন্ততা ও অমূঢ়তা থাক! 
আবখ্যক। যেমন একদিকে পরীক্ষা, উপপরীক্ষা, তুলনা, 

গবেষণাদি গুণ তেমণ অপরদিকে উপযুক্তভাবে প্রকাশের 
শক্তি থাকা আবশ্যক । জ্ঞান, কন্ম ও চরিত্র এরূপে নিয়মিত 
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হওয়া আবশ্যক যাহাতে ব্যক্তির জীবন বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয় 
দমন অর্থে ইন্দ্রিয় নিধন করা নহে। জাতিভেদ দূরীকরণ 
অর্থে 'জাতিবাদ” বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন করা নম্র! সংস্কার 
অর্থে বিলোপ সাধন করা নহে। যে কৌন আকারে 
জীবনের অভিব্যক্তি হয় উহাকে অর্থযুক্ত করে তোলাই 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । 

এ প্রকারের বহু আলোচনা বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। 
সমস্তই পাকা কথা, খাঁটি কথা! এ সকল বিষয় ক'জনাই 

বা এদেশে এখনও জানে, কে-বা খোঁজ রাখে । মৌমাছি 
হওয়া হল উপদেশ,$॥ আমরা সেজেছি ভাল দোবান্বেষী 

মক্ষিকী। যে সেকল মৌচাকে মধু আহত হয়েছিল উহাদের 
কিছু কিছু সংবাদ মৌমাছির ম্যায় এফুল ওফুল হতে সংগ্রহ 

করে শ্রীধরচন্্র বড়ুয়া বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ রচনা করেছেন অতি 
কষ্টে অতি যত্বে, বিপুল আগ্রহে! তাহার শ্রম জয়যুক্ত 

হউক । 

সব্বজনবিদিত সন্ধর্ববপ্রাণ ভিক্ষু শ্রীমৎ উত্তম কুটিল কুপথে . 
ন। এগিয়ে স্ুপথে চলেছেন দেখে আমার হৃদয়ে আনন্দ আর. 
ধরে না। রাজনীতি কুটিল কুপথ, ইহা! বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাজ 
নয়। যারযে কাজ তাই করা ভাল। এখনও ব্রহ্মদেশে 

বিহারগুলি যে অবস্থায় আছে চেষ্টা করিলে কম পক্ষে চারিটি 
বিশ্ববি্ভালয় হতে পারে । মান্দালে যাও দেখিবে এক একটি 

বিহার এক একটি স্ুবৃহৎ কলেজ । এক একটি বিহারে ছাত্র- 
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সংখ্যা পাচ শ” সাত শ", এমন কি হাজারেরও ওপর । এদের 

খোরাক পোষাক কে যোগায়? সরকার নহে, বৌদ্ধ 
দায়কদের ঝু্হস্তে দেওয়া সম্মিলিত দান। বাহিরে দেখ, 

মাইল কে মাইল ব্যাপিয়া আছে সাজান মার্ধেল পাথরগুলি 

দুপিঠে অমূল্য পালি ত্রিপিটিক ও অর্থকথা৷ ধারণ করে। 
যে-ই ইচ্ছা! পড়ে'যাঁও, সবাকার জন্ত দ্বার খোলা, সব সময়ে । 

এ প্রকার মুক্ত পাঠাগার জগতে আর কোথায় আছে! 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যণলয়, 
শ্রীবেণীমাধৰ বড়ুয়। 
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বৌদ্ধ আদর্শ শিক্ষাগার 
“অঞঞ্ে ধমমানি দেসেস্তি, অঞ্ঞেঃ কীলস্তি ইদ্দিয়া । 
অঞ্ঞে অভিঞ 1 অগ্নেস্তি, অভিঞ্ ঞাবসিভাবিতা ॥ 

বুদ্ধাপি বুদ্ধে পুচ্ছস্তি বিসয়ং সববঞ এ.মালয়ং । 
গম্ভীরং নিপুণং ঠানং পঞ্ঞ।য় ধিনিবুজ্বারে । 
সাবকা বুদ্ধে পুচ্ছস্তি, বুদ্ধা পুচ্ছস্তি সাবকে। 
অঞএমএএ৭ পুচ্ছস্তি, অঞএরমঞএং ব্যাকরোস্তি তে 

| অপদান ] 





ভগবান বুদ্ধ 
নলন্পায় পরম গপননকাদাকাতল প্রাপু খনি) 



কশীক্নিলর্
সি 

১। তক্ষশিলা 

তক্ষশিল! ভারতবর্ষের এক অতি পুরাতন ও প্রধান শিক্ষাকেন্্র। 

এক সময় ইহার জ্ঞান-মৌরভে জগৎ মুগ্ধ ছিল। তখন মিশর, 
ব্যাবিলন, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের শিক্ষাথিগণ এই 

শিক্ষামন্দিরে আগমন করিয়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব খিমমর 
করিতেন। এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যাপনার বিষয় ছিল--ত্রিবেদ ও. 

অফটাদশ বিদ্যা। অধ্টাদশ বিদ্যা বলিতে_-বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, 
পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, ধনুরবেদ, গন্ধবর্ববেদ, অরথশাস্ত্, গজশাস্থ 

ভূতি বিষয়। খক্, সাম ও যজুর্বেবদ, একত্র “ত্রয়ী ভ্রিবের? নামে 

অভিহিত হইত। 
তক্ষশিল| বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিলে তখন কাহারও 

উচ্চ শিক্ষ! সমাপ্ত হইত না। স্থৃতরাং গ্রীকেরা আয়ুর্বেদ 



২ বৌদ্ধ বিদ্যাগীঠ 

শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশিলায় আগমন করিতেন। বারাণসী, 

মিথিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মগধ, কৌশল, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের নানা 
দেশীয় রাজপুত্রগণ এবং পুরোহিত, ধনী ও সন্ত্ান্ত ব্যক্তির পুত্রগণ 

শিল্পবিদ্যা ও বেদশান্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তথায় গমন করিতেন । 

ক্ষত্রিয়কুমারগণও বেদ শিক্ষা করিতেন। শিষ্যেরা গুরু গৃহে 
'বাসু কৰ্টিতন। ধাহার৷ দরিদ্র তাহারা কেবল সেবাযত্ব করিয়া 

গুরুকে সন্তু করিতেন। 

মগধের রাজবৈদ্য জীবক-কৌমারভূত্য আয়ুর্বেদ শিক্ষা 
করিবার জন্য তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি 

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায় বলে চতুর্দশ বসরের 

শিক্ষণীয় বিষয় সাত বসরেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন । আয়ু 

শাক এবং উত্ভতিদ্বিদ্যায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন । 

মগধাধিপতি মহারাজ বিন্বিসারের রাজত্ব সময়ে এবং ভগবান 

সম্যক্-সন্ধুদ্ধের জীবিত কালে জীবক রাজ-চিকিৎসক ও ভগবান 
দ্র এবং ভিক্ষুসঙ্যের চিকিৎসক বলিয়! খ্যাত ছিলেন। 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে পাঁণিনি অন্যতম । 

চাণক্য পণ্ডিত পুষ্পপুরে আগমনের পূর্বেবে তক্ষশিলায় বিদ্যা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

শক্ষম্পিলাক্স চেন্িক পল্লিভ্রা জন্ষগণ্জ ৪. 

চারিশত শতাব্দীতে ফাহিয়ান তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন 



তক্ষশিলা ৩ 

তিনি উক্ত নগরের নাম “ু-সাঁশিলো” বা থিপ্তিত মস্তক" বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কত চতুঃশির হইতেই “চু-সা-শিলো'র 
উৎপত্তি । 

পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে সপ্তম 

শতীব্দীতে এই নগরীতে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন। তীহার 

ভাঁরত-পর্য্যটন-কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময় বৌদ্ধ 
চৈত্য ও বিহারাদি দ্বার এই নগর পরিশোভিত ছিল; কিন্তু 

সংস্কারাভাবে তৎসমস্ত ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

তক্ষম্পিলাল্ল ভৌগোলিক নিল্দেম্প 2 প্লিনির 

মতানুসারে প্রাচীন পুম্পলাবতী বা হস্তনগর হইতে ৫৫ মাইল 

পূর্বদিকে তক্ষশিলা বিদ্যমান টিল। কিন্তু ক্যানিংহাম- 

প্রমুখ তন্ববিদ্গণ ইহা যুক্তিসঙ্গত বলির। একেবারেই মনে 
করেন না। 

ফা-হিয়ান্, স্ুংযুন্, হিউয়েন্ সাং প্রভৃতি পরিত্রীজকগণ একমন-. 

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বে, সিন্ধুনদ হইতে পূর্ববাভিমুখে তিন 
দিবসের পথ অগ্রসর হইলে তক্ষশিলা নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া 

যায়। যদি ইহা ঠিক হয়, কালকাসাইয়ের অনতিদুরে সাদেরীর 
বিস্তীর্ণ ধবংসাবশেষের মধ্যে তক্ষশিলার প্রকৃত স্থান বলয়া অনুমিত 

হয়। প্রত্বতত্ববিদ্গণ এই মতের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া 

থাকেন। আরিয়ান্, স্রাঝে প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ তক্ষশিলার 
গৌরব ও সমৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। এই সকল 
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বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, সাদেরীর ভগ্রাবশেষই প্রাচীন 
তক্ষশিলার স্থান। এঁতিহাঁসিক পণ্ডিতগণ নির্েশ করেন যে, 
পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওলপিগ্ডি প্রদেশই তক্ষশিলার স্থান । 

তক্ষশ্শিলাল্ নান্মক্ল্ল্শ ৪ পাশ্চাত্য তত্ববিব্গণ বলেন, 
তক-জাতি কর্তৃক তক্ষশিল! স্থাপিত হইয়াছিল। তক-জাতীয় 
পুরুষের নাম “তকক' ছিল। তীহারা নাগ-পুজক ছিলেন। গ্রীক 
এঁতিহাসিকগণ ইহাকে “টেকজিলা' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। 

কেহ কেহ মনে করেন, পালি তক্ক' (সংস্কৃত “তর্ক ) শব্দ 
হইতে তক্ষশিল। নামের উৎপন্তি। তীহাঁদের মতে, এই স্থানে 
সেই সময় বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া তর্ক-শাস্্ের 
আলোচন৷ করিতেন বলিয়া এই নামেই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। 

» ম্নহাণভাজতে অতক্ষম্পশিলা £ মহাভারতের আদিপর্বের 
উক্ত হইয়াছে যে, রাজ জন্মেজর তক্ষশিলা জয় করিয়াছিলেন, 
এবং সেই সময়ে সর্পজ্জের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহাও কথিত 
আছে যে, তক্ষশিলা৷ নগরে সর্পের পুজা প্রচলিত ছিল। সম্রাট 
কণিষ্ষ বৌদ্ধধন্্ম অবলম্বন করার পর হইতেই সর্প পুজার প্রথ 
রহিত করেন। 

ভ্রতিহাসিক্ক বিজ্ঞ 2-আলেকজাগডারের ভারত 
আক্রমণের কিছুকাল পরে গ্রীক সেনাপতি সেলিউকস্ তক্ষশিল৷ 
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প্রদেশ অধিকার করেন। তথৎকালে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মগধের 
রাজসিংহাসিনে অধিরূঢ় ছিলেন । গ্রাক সেনাপতি সেলিউকসের সহিত 

চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত৷ হয়। সেই বন্ধুতাসূত্রে সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের 
নিকট হইতে কতকগুলি হস্তী উপহার পান, এবং উহার বিনিময়ে 
তিনি তাহাকে তক্ষশিল৷ প্রদেশ প্রদান করেন। মগধ সাম্রাজ্যের 

বহিরঞ্চল চারি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। যথা £__ তক্ষশিলা 

উজ্জয়িনী, তোসলি ও স্থবর্ণগিরি। তক্ষশিল৷ গান্ধার-রাজ্যের 

রাজধানী ছিল। আলেকজাগ্ারের ভারত আক্রমণের পঞ্চাশ বৎসর 

পরে রাজ বিন্দুসারের রানত্বকালে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত 

হয়। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা স্থুসীম তথাকীর শাসনকর্তা ছিলেন। 
রাজা বিন্দুসারের মধ্যম পুত্র অশোক তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনপুর্ববক 
শীন্তি স্থাপন করেন। তাহার পরে তাহার পুত্র কুণাল এ 

প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৌধ্যবংশীয় রাজন্যগণের 
রাজত্বকালে উক্ত প্রদেশ একজন শাসনকর্তা কর্তৃক পরিচালিত 
হইত। তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীর এদেশ পর্যন্ত শাসন করিতেন। 

উজ্জয়িনী নগর অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল। মৌর্ধ্য সম্রাট্গণ 
এই স্থান হইতে পশ্চিম ভারত পধ্যন্ত শাসন করিতেন। 
স্ববর্ণগিরির অবস্থান এখনও সঠিক জানা যায় নাই। সম্ভবত; 
দাক্ষিণাত্যেই উহা! অবস্থিত ছিল। মৌর্য বংশের অধ্পতনের পর 
তক্ষশিলা বক্তি,য়া৷ ব৷ বাহলীক দেশের রাজ! ইউক্রেটাইউসের হস্তগত 
হয়। ১২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকর্দিগের নিকট হুইতে শক জাতীয়গণ 

উত্ত প্রদেশ অধিকার করেন এবং পরিশেষে কুষাণ বংশীয় শকগণ 
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তক্ষশিল! হস্তগত করেন। তগুকালে সম্রাট কণিক্ষ উক্ত সাম্রাজ্যের 

অধিপতি ছিলেন । 

্রীট-পুর্বব ২৭২ অবে মৌর্য সম্রাট অশোক মগধের 
রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিঙ্গ প্রদেশ তোসলি হইতে 
শাসিত হইত। এই বৃত্বাস্তের সহিত গ্রীক এঁতিহাসিকগণের 
বৃত্তান্তের এক্য দেখা যায়। দীপবংস, মহাবংস ও অন্যান্য পালি 

গ্রন্থের বিবরণ মতে অশোক মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার 

তিন বসর পরে অর্থাৎ চতুর্থ বতসরে তাহার অভিষেক কার্ধ্য 
স্থসম্পন্ন হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাঁয় যে, শ্রীষ-পূর্বব 

২৯৬--২৭২ অবে সম্রাট অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। 
অশোকের পিতামহ মহারাজ ন্দ্রপুপ্ত ্রীষ্-পুর্বব ৩২১ হইতে ২৯৭ 
অব্ধ পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

রাজগৃহ (বর্তমান রাজগিরি, প্রাচীন নাম গিরিব্রজ বঝ| 

কুশাগরপুর ) মগধের প্রাচীন রাজধানী । মগধাধিপতি বিশ্বিসার 

ও অজাতশক্র এই স্থানে রাঁজত্ব করিতেন। রাজগৃহের চতু- 

সপীর্ববন্তী পঞ্চ পর্ববতের নীম বিপুলগিরি, বৈহারগিরি, পাণগুবগিরি, 
গৃকূটু ও খধিগিরি। বর্তমান রাজগৃহের আড়াই মাইল 

ব্যবধানে উত্তর-পুর্বৰ দিকে গৃধুকৃট্ পর্বত । উহা! মৌনগিরি নামে 
স্থপরিচিত। রাজগৃহে ভ্বান্ তথাগত সম্যক্-সন্ুদ্ধ দ্বিতীয় 
বর্ষাবাস করিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠী অনাথপিপ্ডিক এক সময় সম্যক্- 
সম্ুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাবস্তী নগরীতে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
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শ্রীবস্তী কোশল অধিপতি রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী । 

শ্রেষ্ঠী অনাথপিপ্ডিক বহু অর্থব্যয়ে শ্রাবন্তীর সন্নিকটে জেতবন 
বিহারের ভূমি ক্রয় করেন এবং তথায় বিহার নিম্মাণপূর্ববক 
সম্যক্-সন্তুদ্ধকে দান করেন। তিনি বহু স্বর্ণ-মুদ্রাও দান 
করিয়াছিলেন । ভগবান্ বুদ্ধদেব শিষ্যগণসহ জেতবন বিহারে 
অনেকবার বর্যাবাস করিয়া তাহার 'অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান 

করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঁং যখন ভারত পর্যটনে 

আসিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানের ভগ্মীবশেষ দর্শন 

করেন। 

ফাহিয়ান বর্ণন! করিয়াছেন যে, রাজা প্রসেনজিৎ সম্যক্-সন্ুদ্ধের 
চন্দনকাষ্ঠের এক প্রকাণ্ড প্রতিমুত্তি নিম্মীণ করিয়াছিলেন! 
সারিপুত্র ও মহামৌদ্গলায়ন সেই সময়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 

জেতবন বিহারে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধ গ্রস্থাদিতে বণিত 

আছে যে, বুদ্ধঘোষ মগধ সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । গ্রীষ্রীয় 
পঞ্চম শতকে তিনি দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে গমন করিয়া! বৌদ্ধ 
শান্সের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের টাক! প্রণয়ন করেন। 

কথিত আছে যে, তিনি সিংহল হইতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিয। 

ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি বৌদ্ধধন্্ম প্রচার করিবার 
জন্য শ্যামরাজ্যে গমন করেন। শ্ামরাজ্য হইতে সুমা পর্য্যন্ত 

তাহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম গ্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল প্রদেশে 
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ও ভারতের অন্ান্ত স্থানে তখন হীনযান বৌদ্ধধর্মের বিস্তার 

হয়। শ্রীষউপুর্বব প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মহাযান 
ধন্ম প্রচলিত ছিল। 

ততীন্স জ্ঙ্জীত্তি 9- মৌর্ধ্য-সম্রাট, অশৌকের রাজস্ব 

কালে মগধের রাজধানীতে বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য 

মহা-ভিক্ষুসমাগম হয়। সঙ্ঘরাজ তিষ্য উক্ত সভায় সভাপতির 
পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতিকে 

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অশোক প্রশ্ন করিলেন, “ভগবান তথাগত 

সম্যকৃ-সম্ুদ্ধের প্রদশিত ধর্ম কি? এবং তাহার উপদেশের 

সংখ্যা কত ? ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে এই ধণ্ম প্রচলিত 

হইয়াছে ?” সভাপতি তিষ্য উত্তর করিলেন--ণভগবান্ সম্যক্- 

সম্মুদ্ধের উপদেশের সংখ্যা অশেষ; কিন্তু মানবের মঙ্গলার্থ চুরাশি 

হাজার সদ্ূপদেশ জগতে প্রদশিত হইয়াছে ।” মহা-ভিক্ষুসমাগমের 

সভাপতির অভিভাষণ এবং তাহার অমিয় ধশ্মোপদেশ ব্যাখ্যা 

শরবণে মুগ্ধ হইয়। অশোকের মানসপটে ভগবান্ সম্যক্-সম্ুদ্ধের চিত্র 

সমুদিত হইল। বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ-_এই ব্রিরত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ 

করিয়। তাহার হৃদয় ত্রবীভূত হইল--নূতন চিন্তা ও ভাবধারা 

অন্তরে প্রবাহিত হইল। কথিত আছে, ভগবান্ সম্যক্-সন্তুদ্ধের 

চুরাশি হাজার ধর্মৌপদেশ-বাণীর বিষয় চিন্তা করিয়া মৌধ্য-সআট্ 

অশোক মানবের মঙ্গলার্থ তাহার সাম্রাজ্যে চুরাশি সহত্র বৌদ্ধ 

চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। 



তক্ষশিল ৯ 

অশোকের চেত্য নিশ্মীণের সংকল্প শ্রবণ করিয়া, সমাগত 
ভিক্ষুসঙ্ঘ আনন্দিত হুইয়। বলিলেন, “ভগবান্ সম্যক্-সন্থ দ্ধের 
মহাপরিনি্ববাণের পর মগধ-সম্রাট, অজাঁতশক্র বুদ্ধের শরীর-ধাতু 

রাজগৃহে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়। গিয়াছেন। মহারাজ, আপনার 
নির্মিত আশৌকারামে বুদ্ধের ধাতু প্রতিষ্ঠঠ করিলে মানবের 
অশেষ কল্যাণ হইবে ।৮ তচ্ছ,বণে মহারাজ ধাতু সংগ্রহের জন্য 

রাজগৃহে দূত প্রেরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাজ্যে চুরাশি 
হাজার ধর্ম্মরাজিকা নিম্্মাণার্থ শিল্পীদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। 
কিন্তু কেহই রাজগৃহের চতুষ্পার্থে বুদ্ধের ধাতুর কোন সন্ধান পাইলেন 
না। সম্রাটের আদেশে চুরাশি হাজার চৈত্যের কাধ্য অল্প সময়ের 
মধ্যে সমাধা হইল। সম্যক্-সন্তদ্ধের শরীর-ধাতুর কোন সন্ধান 
পাওয়। গেল না, মহারাজ দৃত প্রমুখাৎ্ এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। 
সম্রাট তখন পাটলিপুত্রে এক হস্তী-পৃষ্ঠে সহত্ স্থবরণমুদ্রাপূর্ণ একটি 
থলি রাখিয়। ঘোষণা করিলেন যে, তীহার সাম্রাজ্যের মধ্যে যে কেহ 
মহারাজ অজাতশক্র-কর্তৃক ভূগর্ভে নিহিত সম্যক্-সম্থুদ্ধের শরীর 

ধাতু উদ্ধার করিতে পারবেন, কিংবা ধাতুস্তুপের স্থান নির্দেশ 
করিতে পারিবেন, তিনি এই রাজ-পুরস্কীর লাভ করিবেন। রাজ- 

পুরম্কারের ঘোষণা পাটলিপুত্র নগরে প্রচারিত হইল। সপ্তাহের 
মধ্যে জনৈকা বৃদ্ধা উপাঁসিক! ভূগর্ভে প্রোথিত ধাতুর সন্ধান বলিয়! 
দিয়াছিলেন। তথাগত সম্যক্সন্তুদ্ধের শরার-ধাতু প্রাপ্ত হইয়া 
মগধ-সাম্রাজ্যে আনন্দের কোলাহল-্ধ্বনি উত্থিত হইল । জঅম্যকৃ- 

সন্যুদ্ধের শরীরখধাতু প্রত্যেক চৈত্যে সমান ভাবে স্থাপন করিলেন। 



১০ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ 

স্থানে স্থানে পু্ধরিণী খনন এবং চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য 
নিশ্মিত হইল, মগধ-সাআীজ্য এক সপ্তাহ কাল দীপমালায় সজ্জিত 

হইল। কথিত আছে, চ্রাশি হাজার চৈত্য নির্মাণ এবং ধাতু 
স্থাপন কালে মার কর্তৃক অশোঁক অনেক বার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু খদ্ধিশক্কিসম্পন্ন উপগুপ্ত মারকে সম্পূর্ণরূপে নিরন্ত্র ও 

পরাজিত করেন। 

জীতক্কেল বিবল্পঞ ৪- জাতক পাঠে জানা যায় যে, 
বারাণসী হইতে ছুই হাজার যোজন ব্যবধানে তক্ষশিল! মহানগর 

অবস্থিত ছিল। বারাণসীর সথমীম রাজার পুরোহিতের পুত্র এক 
দিবস বারাণসী হইতে তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়। কোন শিক্ষাচার্য্যের 

নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং অরুণোদয় হইতে না হইতেই 
বেদত্রয় ও গজশান্ত্র শিক্ষা করিয়। বারাঁণসীতে প্রত্যাগমন করেন। 

ভগবান্ সম্যক্-সম্য,দ্ধ তীহার পূর্ববজন্মে বোধিসত্বরূপে ব্রাহ্মণবংশে 

জন্ম গ্রহণ করিয। তক্ষণিল। শিক্ষা-মন্দিরে গমন করেন। বোধিসন্ত 

বেদত্রয় ও অষ্টাদশ বিদ্যায় ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। তক্ষশিলা 
শিক্ষা-মন্দির হইতে চুল-ধনুগহ” পণ্তিত উপাধিতে বিভুষিত হন। 
গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিল৷ নগরে বোধিসন্ব এক সময় বিখ্যাত 

শিক্ষাচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিক্ষার্থী তাহার নিকট বিদ্যাভ্যাস 
করিত। বারাণসী-রাঁজ ব্রহ্মদত্তের রাঁজত্বকীলে বৌধিসন্্ব উচ্চ 

ব্রাক্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। তক্ষশ্লায় সর্ববশান্তে পারদর্শিতা 

লাভ করিয়াছিলেন । বোধিসত্ব নিজ ধনসম্পত্তির মমত| ত্যাগ 



তক্ষশিলা ১১ 

করিয়। প্রব্রজা-ধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চাভিজ্ঞা ও 

অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়৷ হিমালয় পর্বতে বাঁদ করিতেন। 
তথায় পঞ্ণশ জন তাপস তাহার নিকট গমন করিয়। শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 



২) নালন্দ। 
ভৌগোলিক নিলে £_ নালন্দা প্রাচীন ভারতের 

অন্যতম প্রসিদ্ধ বি্ভাপীঠ। ক্যানিংহাম নির্দেশ করিয়াছেন যে, 
ইহা বিহার প্রদেশে রাজগির ( রাঁজগৃহ ) হইতে সাত মাইল দূরবর্তী 
একটা গ্রাম। এ গ্রামের বর্তগান নাম বরগীও। 

যখন বৌদ্ধ ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারত-গগনে উজ্ভীয়মান 
হইতেছিল, তখন বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় মগধের দ্বিতীয় 
শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। তৎকালে সুদুর চীন, জাপান, তাতার, তিববত, 

শ্যাম, আনাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে ছাত্রগণ তথায় 
আসিয়৷ শাস্ত্ীধ্যর়ন করিতেন। দিবারাত্র তথায় নানা বিষ্ভার চর্চা 

হইুত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাংয়ের চরিতকার 
লিখিরাছেন যে, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থাদি ও পরবর্তী কালের আঠার 
প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রস্থাদি ভিন্ন এই. স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের 
চচ্চা হইত। 
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তৌদ্ধ শ্াাহিত্তে লালম্দণ ৪ প্রাচীন পালি বৌদ্ধ 

সাহিত্য পাঠে জানা যায়, ভগবাঁন্ সম্যক্-সম্ৃদ্ধ প্রীয়ই নালন্দীয় 
গমন করিতেন। একদা তগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুগণসমভিব্যাহারে 

রাজগৃহ হইতে নালন্দাঁয় গমন করেন। সেই সময় সুপ্রিয় নামক 
জনৈক পরিভব্রীজকও তাহার শিষ্যসহ বুদ্ধের অনুগমন করিয়াছিলেন | 

পথ চলিতে চলিতে সেই পরিব্রাজক ভগবান্ বুদ্ধের নিন্দা এবং 
তাহার শিষ্য ব্রল্গদত্ত তাহার প্রশংস। করিতেছিলেন। 

যখন ভগবান্ বুদ্ধ অন্থলট্গিকার উরাজোদ্যানে অবস্থান করিতে- 

ছিলেন, তখন ভিক্ষুগণ পরিব্রাজক সুপ্রিয় মুখে বুদ্ধের নিন্দা এবং 

তাহার শিষ্য ব্রহ্মদত্থের মুখে তাহার প্রশংসার বির আলোচনা 

করেন। ভিক্ষুদের আলোচ্য বিষয় অবগত হইরা সেই স্থানে 

ভগবান্ বুদ্ধ ব্রহ্মজাল-সূত্র ব্যাখ্য! করেন। 

ভগবান্ বুদ্ধ অন্য এক সময়ে নীলন্দায় পাঁবারিকা-আত্রবনে 

বাস করিতেছিলেন। জনৈক সন্্ান্ত গৃহপতি-পুত্র তাহার নিকট 

আগমন করিয়। নালন্দা উন্নতিশীল ও প্রশস্ত এবং লোকদারা 

ঘনসন্নিবিষ বলিয়া বর্ণনা করেন। গৃহপতি তাহাকে ইহাও 

জানাইয়াছিলেন যে, ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি স্থানীয় লোকসকলের 

বিশ্বাস ছিল। ভগবান সম্যক্-সন্ুত্ধ তাহার শিষ্যম/প্ুলীব 

কাহাকেও খদ্ধিবলের ছারা কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার তে 

আদেশ করিলে নালন্দার জন-সাধারণ অত্যন্ত গ্'তিলাভ 

করিয়াছিল । | ] 



১৪ বৌদ্ধ বিদ্যাগীঠ 

মহাপরিনির্ববাণসূত্র পাঠে জান যায়, ভগবান্ বুদ্ধ যখন নালন্দায় 
বাঁস করিতেছিলেন, তখন শারিপুত্র তাহার দর্শন লাভের আশায় 

তথায় উপস্থিত হন। ভগবান্ বুদ্ধ পাবারিকা-আমবনে অবস্থান 
কালে ভিক্ষুদংঘের সহিত অনেক সারগর্ভ ধণ্ম বিষয় আলোচন৷ 

করেন। 
যখন ভগবান্ বুদ্ধ নালন্দায় বাস করিতেছিলেন, তখন জনৈক 

গৃহপতি তাহার নিকট আগমন করিয়। অহতের পরিনির্ববাণপ্রাপ্তি 
বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে তাহার 
মত ব্যক্ত করেন। 

অন্য এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের নালন্দায় পাঁবারিকা-আত্্বনে 

অবস্থান কালে, আসিবন্ুনপুত্র নামক জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধের নিকট 
উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন, পত্রাহ্ধণেরা তাহাদের মন্ত্রবলে মুত 

ব্যক্তিদিগকে স্বর্গে পাঠাইতে পারেন বলিয়৷ প্রচার করেন ; আপনি 
সত ব্যক্তিদিগকে স্বর্গে পাঠাইতে পারেন কি?” ভগবান্ 
সম্যক্-সন্ধৃদ্ধ তদুত্বরে বলেন, ণ্যাহারা জীব-হত্যা, চুরি ইত্যাদি 
অপকণ্ম করে তাহার! স্বর্গে যাইতে পাঁরে না ।৮ 

পুনরায় তিনি ভগবান্ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন__-“আপনি কেন 
সক্লকে সমান ভাবে ধশ্মোপদেশ করেন না? ভগবান্ বুদ্ধ তহ্ত্তরে 
বলেন “ক্ষেত্রের উর্ববরত। অনুসারেই বীজ বপন কর! উচিত।» 

প্রসঙ্গে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে, রাজগৃহ হইতে নালন্দ! 
র্ধান্ত একটা রাজপথ ছিল। একদা ভগবাঁন্ সম্যক্-স্থুদ্ধ 
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এ রাস্তা দিয়া গমনকালে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী কোন স্থানে 
পথিপার্থে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় কশ্মপ 

নামে একজন ভিন্নমতাবলম্বী আচাধ্যের শিষ্য তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া নিজকে তাহার শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। এই কশ্নুপই 
পরে মহাঁকাশ্বুপ নামে খ্যাতি লাভ করেন। মজবিম-নিকায় পাঠে 
জানা যাঁয় যে, এক সময়ে নিগ্রহনাথপুত্র বহুসংখ্যক শিষ্য- 
সমভিব্যাহারে নালন্দায় বাস করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান্ 

সম্যকৃ-সন্দুদ্ধণ নালন্দীয় পাবারিকা-আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। 
অতঃপর দীর্ঘতপন্থী নামে একজন জৈন পাপ কণ্ম্ম বিনাশের হেতু 
জিজ্ঞাসা করিয়া উপালীর নিকট বুদ্ধের নির্দেশিত শিক্ষাপদগুলি 
শ্রবণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্দে দীক্ষিত হন। 

জেন সাহিত্য শ্বাীলল্দা। ৪ জৈন সাহিত্য পাঠে জান 

যায়, রাজগৃহের উত্তর-পুর্দ্দিকে নালন্দা অবস্থিত। নালন্দায় 
বনুশত অন্টালিকা ছিল । নালন্দার লেপ নামে জনৈক শ্রেষ্ঠটী বাঁস 

করিতেন। তাহার বহুসংখ্যক স্তত্তযুক্ত একটা অতি স্ন্দর 
স্নানাগার ছিল। হস্তীথাম নামক স্থানে একটা উপবন ছিল। 

একদা বখন গৌতম-বুদ্ধ নালন্দায় বাস করিতেভিলেন, তখন 
পার্শবনাথের শিষ্য উদকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। উরর্ক 

কর্মফল সম্বন্ধে গৌতম-বুদ্ধের মত জানিবার জন্ত তাহার সহচরকে 

পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত সহচর উদ্কের নিকট ফিরিয়া আসিয়! যাহা 

বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জান! যায় যে, নালন্দা বিহারের 
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সম্মানিত যাজকগণ পা্কি-কেদারা ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু কখনও 

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন না। 

চৈন্িক পলিব্রাজকছিগেল্র বিল 2 বৌদ্ধ 
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং বলেন, নালন্দা বিহারের দক্ষিণ 

পার্থ একটা আত্বনে একটা পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্ষরিণীতে 
নালন্দ। নামে এক নাগরাজ ছিলেন। 

হিউয়েন্ সাং-প্রমুখ অনেকে বলিয়া থাকেন, ভগবান্ সম্যক্- 
সম্থুদ্ধ তাহার এক পূর্ব জন্মে বোধিসন্্রূপে উপরোক্ত স্থানে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে নালন্দা-বিহার স্থাপিত হইয়া- 

ছিল, তথায় তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়। রাজত্ব করিতেন। 

জীবের দুঃখে তাহার প্রাণ সদাই ব্যথিত হইত। তাহার ম্মরণার্থ 

এই বিহারের নাম নালন্দা রাখা হইয়াছিল । 

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্ববাণের পর শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, 
তথাগতগুপগ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্ত নামক পীচজন রাজা! নালন্দায় 

পীচটা সংঘারাম বা বিহার নির্মাণ করেন । নালন্দা পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্বর্গীয় ডক্টর সতীশচন্্র বিদ্যাভৃষণের 

সারে স্কুলত; ইহাই অনুমিত হয় যে, গ্রীন্ঠীয় ৪৫০ অব্ে 
নানুন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় রাজকর্তৃক অনুমোদিত হয়। তিববতীয় বিবরণ 

[রে অবগত হওয়া যায় যে, যেস্থানে নীলন্দ। বিশ্ববিদ্যালয় 

“বিরাট পুস্তকাগারসহ বিদ্যমান ছিল, উহা ধর্ম্গঞ্জ নামে কথিত 
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হইত। রত্বসাগর, রত্বোদধি ও রত্বরঞ্জক নামে ইহার তিনটা 

বৃহৎ হন্ম্য ছিল। 
বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন 

যে, সিরোক পর্বতের এক যোজন বা আট মাইল দূরে 
“নালো” কুঞ্জ অবস্থিত। ইহা! নব রাজগির হইতে সম- 
দূরবর্তী। কেহ কেহ ইহাই নালন্দার স্থান বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। পালি-সাহিতো নালন্দা! রাজগৃহ হইতে আট 

মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
বর্তমান বড়গাঁওয়ের ধ্বংসাবশেষকেই প্রত্বতত্ববিদ্গণ 

নালন্দার স্থান বলিয়! প্রতিপন্ন করেন। এই স্থান রাজগৃহ 
ও গৃথ্বকুট পর্বত হইতে সাত মাইল ব্যবধানে অবস্থিত । 
স্বপ্রসিদ্ধ হিউয়েন পাংয়ের মতে নালন্দা বুদ্ধগয়া হইতে 
উনপঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। পরিব্রাজক ফাহিয়ানের 
মতে নালন্দা! সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের জন্মস্থান । 

তিব্বতীয় গ্রন্থে সারিপুত্রের মাতা ও মাতামহকে 

নালন্দাবাদী বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । বড়গাওয়ের 

ধ্বংসাবশেষ __বছুদুরব্যাপী উচ্চ ভূমিখণ্ড ও অসংখ্য ইষ্টক- 
নির্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ এখন পধ্যস্ত বিদ্যমান আছে। এই 

সকল সেই সময়কার উচ্চচুড়' বৌদ্ধবিহারাদির ধ্বংসাবশেষ 
বলিয়া অনুমান হয়। এখনও এই বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ 

দেখিলে প্রাচীন মগধের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র নালন্দা "বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের বিরাট ব্যাপার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা 
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যায়। এই বিশ্ববিষ্ঠালয় ও তৎসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারাদির নির্মাণ 
ও গঠন প্রণালী যে ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব 
নিদর্শন তাহ! সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। 

মৌধ্য সম্রাট অশোক তদীয় রাজত্বকালে তাহার রাজ্য- 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
উত্তরকালে তাহার চেষ্টা ও যত্বু সার্থক হইয়াছিল। ইতিহাঁস- 

প্রসিদ্ধ নালন্দা! বা নরেন্দ্র বিহার মগধের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্। 

অনেকে অনুমান করেন, ইহা! মৌধ্য সআাট অশোকের 
সময়েই স্থাপিত হইয়ছিল। 

পুর্ধ্বে এই স্থানে এক অতি সুন্দর আত্্কানন ছিল বলিয়া 
উল্লেখ আছে। এক সময়ে পাঁচশত বণিক উক্ত কানন বহুমূল্যে 
ক্রয় করিয়া ভগবান সম্যক-সম্বৃদ্ধকে দান করিয়াছিলেন । 
ভগবান সম্যক-সন্বৃদ্ধ এই স্থানে তিন মাস অবস্থান করিয়া 
সকলকে তাহার অমুতময় ধন্মোপদেশ প্রদান করেন । 

নালন্দ! বিহারে প্রকৃত জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও সদৃগুণ- 
সম্পন্ন ছাত্রের অভাব ছিল না । ধন্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, 

স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানমিত্র ও শীলতদ্র প্রভৃতি 

পণ্ডিতবর্গের প্রতিষ্ঠ। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। তাহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মের 
পরিপোষক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

». স্৫০ খুষ্টার্যে বৌদ্ধ সম্রাট বালাদিত্যের রাজত্ব কালে 
নালন্দ। বিহার বিশ্ববিদ্ভালয়ে পরিণত হয় এবং খুষ্টীয় অষ্টম 
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শতক পধ্যস্ত ইহার প্রভাব ও গৌরব অক্ষুপ্ন থাকে। ন্ুপ্রসিদ্ধ 
তন্ত্রশান্ত্রবিদ কমলশীল এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক-পদে 

নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে নালন্দ৷ বিহারে বিশাল পুস্তকালয় 
বিদ্যমান ছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থে এই স্থান ধর্মগঞ্জ নামে 

বণিত হইয়াছে। 

নালন্দা! বিশ্ববি্ালয়ের শিক্ষাবিভাগের মধ্যে জিনমিত্র, 

শীত্রবুদ্ধ, চন্দ্রপাল, জ্ঞানচন্দ্র, স্থিরমতি, প্রভাকর মিত্র, 

ধন্মপাল, ভদ্রসেন, নাগাজ্জুন প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নাম 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
ছিলেন। নালন্দ। বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংশ্লিষ্ট বিহারে আটটী 
বিস্তৃত কক্ষ এবং তিন শত প্রকোষ্ঠ ছিল। রত্বসাগর, 

রত্বোদধি এবং রত্বগঞ্জ নামক তিনটা হন্মে এ নামে 

তিনটী গ্রন্থালয় বি্ধমান ছিল। ইহাদের মধ্যে 
রত্বোদধি গ্রন্থালয় নবতলবিশিষ্ট অট্টালিকা বলিয়া বণিত 

আছে। এই গ্রন্থালয়ে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের 

যাবতীয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল। তিব্বত প্রদেশে এইরূপ 
জনশ্রুতি আছে যে, নালন্দ। বিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমণগণ 

তীথিক সম্যাসীদিগকে অপমানিত করায় তাহার রাগান্বিত 

হইয়া উক্ত গ্রন্থালয়টা ভল্মীভূত করেন। অষ্টম শতাব্দীতে 

এই হুর্ঘটন। সংঘটিত হইয়াছিল । 

নালন্দ। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সভাগৃহ দশ ভাগে বিভক্ত ছিল । 

শিক্ষার্থীদিগের বাসের জন্য তিন শত গৃহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 
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অবস্থিত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস পাঠে জান! 
যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ সম্রাটগণ অন্যুন ছুই 
শত গ্রাম নালন্দ। বিহারের উন্নতি-কল্পে দান করিয়াছিলেন । 

ইহার আয় হইতে বিহারের ব্যয়াদি নির্বাহ হইত। নালন্দা 
বিহার কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। নাগার্জুন। আধ্যদেব খুষ্টীয় 
তৃতীয় শতাব্দীতে এই বিহারের উন্নতি সাধনে তৎপর 

ছিলেন। ন্ুবিজ্ঞ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সদ্ধর্মের পরিপুষ্টির 
জন্য নালন্দায় ১০৮ সংখ্যক বিহার নিম্মাণ করেন। 

বৌদ্ধাচা্য আধ্য-অসঙ্গ কিছুকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, 

অযোধ্য। নগরে অবস্থান কালে আধ্য-অসঙ্গ তদীয় শিক্ষাচা্য 

মৈত্রেয়ের নিকট সপ্তভূমিশান্ত্র যোগাচার ও সুত্রালঙ্কার 
প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষা করেন। অনুমান, তিনি ৪৫০ খুঃ অঃ 

পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন। ৫৩১ খুষ্টাব্দে তাহার রচিত মহাযান 

সম্বন্ধীয় শাস্তগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুদিত হয়। 
৬২৮ খৃষ্টাব্দে আধ্যাবর্ত নামক জনৈক চৈনিক বৌদ্ধ 

চাঙ্জগান পরিত্যাগ করিয়। ভারতাভিমুখে আগমন করতঃ 

নালন্দা বিহারে বাস করেন। তিনি অনেক স্থত্র চৈনিক 

ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কোরিয়ার পূর্ববসীমা 

হইতৈ নালন্দা পধ্যস্ত পরিভ্রমণ করিয়া সন্তর বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করেন। 
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৬৫০ খুষ্টাব্দে কোরিয়া নিবাসী হিউয়েনটাই নামক বৌদ্ধ 
চৈনিক পরিব্রাজক “সর্বতোনদের” উপাধিতে বিভৃষিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি তিব্বত ও নেপাল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া 

মধ্য ভারতে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে তিনি বোধিক্রম 

মূলে পুজা করিতে আমেন। তৎপরে তিনি তুখার প্রদেশে 
প্রত্যাগমন করিয়া টাওহির সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে 

মহাবোধি সঙ্ঘারামে আগমন করিয়া সেই স্থান হইতেই 
চীন সাম্রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন । 

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
ভারত ভ্রমণে আসিয়া কৌশাম্বী অযোধ্যা! নগরের সঙ্ঘারামে 
গমন করিয়া বৌদ্ধাচাধ্য আধ্য-অসঙ্গের সহিত অবস্থান 
করেন। হিউয়েন সাং উক্ত প্রদেশ ভ্রমণ কালে নালন্দার 

সাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বারখানি গ্রন্থ 

রচনা করেন। তাহার গ্রন্থের অধিকাংশই চীন ও তিব্বতীয় 

ভাষায় প্রচলিত আছে। 

তুখার প্রদেশবাসী জনৈক বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক 
চীন সাম্রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভারতাভিমুখে 
আগমন করেন। স্ুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ই-ৎসিংহের সহিত 
উক্ত পরিব্রাজকের নালন্দায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বহুদিন 

নালন্দায় অতিবাহিত করিয়া চীন-সাআ্াজ্যে প্রত্যাগমন 
করেন। 

পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের পরলোক গমনের পর 
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ই-৫সিং ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৬৭৩ 
খৃষ্টাব্দে তাত্্রলিপ্তে উপনীত হন। তিনি ৬৭৫ খুঃ অঃ হইতে 
৬৮৫ খুঃ অঃ পর্যস্ত দশ বৎসরকাল নালন্দ।৷ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

শিক্ষা লাভ করেন। তথায় তিনি চারিশত সংস্কৃত গ্রন্থ ও 

পাঁচলক্ষ শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তিনি 

স্থমাত্রা দ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করেন । 

বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ বর্ষার তিন মাঁস ছাড়া অন্যান্য খতুতে 
আর্ধ্যাধর্তের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পার্খববর্তী স্থান- 
সমূহের তাপস ও পণ্ডিতগণকে দর্শন ও তর্কশান্ত্রের আলো- 
চনার জন্ত আহ্বান, করিতেন । স্থানে স্থানে তাহাদের 

বিশ্রামের জন্য পান্থশাল] ও উদ্যানের স্ুবন্দোবস্ত থাঁকিত। 
পরিব্রীজকগণ চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিতেন । তাহাদের 

পক্ষে কোনরূপ বাধা বিপত্তি ছিল না। ভগবান সম্যক- 

সম্ব,দ্ধের সময়ে ভারতে বহুপ্রকীর ধর্ম ও শিক্ষা অন্প্রদায় 

বিদ্যমান ছিল। 

যুবাবৃদ্ধ সকলেই জ্ঞান আলোচনার জন্য নালন্দা 

বিহ'রে আগমন করিতেন। ধাহারা ত্রিপিটক শাস্ত্র 

আলোচনা করিতে অসমর্থ হইতেন তাহাদিগকে সকলেই 

হেয়জ্ঞান করিত। ধাহারা বিচার-শান্তরে জ্ঞানবৃদ্ধি 

করিতে ইচ্ছা করিতেন, সুদুর স্থান হইতে তাহারা দলবদ্ধ 

হইয়া নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন। এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলে যে কোন ব্যক্তি 
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সম্মান লাভে সমর্থ হইতেন। এই কারণে অনেকেই নালন্দা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্র বলিয়! পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইতেন। 

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্র্ধাহার্থ ছুই শত পঁচিশখানি 
পল্লী বা গ্রাম উৎস্গাকৃত হইয়াছিল এবং এই সকল গ্রাম 

বৌদ্ধ-সম্রাটগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্রাট বালাদিত্য 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে ৩০০ ফিট উচ্চ এক স্মুবৃহৎ 

বৌদ্ধ মন্দির নিম্মাণ করিয়াছিলেন। 
দশ সহআাধিক ছাত্র উক্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যয়ন করিত। 

অধ্যাপনার জন্য ১৫০০ জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। 
প্রথম শ্রেণীর দশ জন অধ্যাপক ছিলেন। ইহার! পঞ্চাশ 
প্রকার স্থত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অধ্যাপকগণ পাঁচশত ত্রিশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে বিখ্যাত 

পণ্ডিত ছিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর এক সহশ্র অধ্যাপক 

বিংশ প্রকার সুত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন। পরিব্রাজক 

হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রধান অধ্যাপক 

শীলভদ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মোহিত হইয়া 

তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে 

পাচ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া যোগ, অভিধর্মম, 

হেতুবিগ্যা) শব্বিষ্ভা ও দর্শন শান্তর অধ্যয়ন করিয়া-. 
ছিলেন। ৰা 

বক্তিয়ার খিলিজীর আক্রমণের সময় মগধ সাম্রাজ্যের 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বৌদ্ধ কীত্তিসমূহ ধ্বংসাবস্থায় আসিয়া 
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পড়িয়াছিল। গৌড়রাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্শের অনিষ্ট সাধনে 
তৎপর হইয়াছিলেন বলিয়া হিউয়েন সাংয়ের ভমণ-বৃত্তাস্তে 

নিন্দিত হইয়াছেন। তৎকালে মুসলমানগণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
মুণ্ডিত-মস্তকগণকে যারপরনাই উৎপীড়ন করেন। এই ভাবে 
মগধ সাম্রাজ্যে চৈত্য, বিহার, সংঘারাম, বিশ্ববিচ্ালয় 
প্রভৃতি যাবতীয় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরে 

বিজয়ী মুসলমান কর্তৃক নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের 
কেন্দ্রগুলিও একে একে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

নালন্দ। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের খ্যাতনাম। কয়েকজন অধ্যাপকের 

ংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে দেওয়! হইল। 

মহামতি দ্রিঙনাগ £ ইনি দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী প্রদেশে 
সিংহবর্ত গ্রামে উচ্চ ত্রাক্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 

বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া! নাগদন্ত নামক বৌদ্ধাচাধ্যের নিকট 
শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। আচাধ্য নাগদত্ত বাৎসিপুত্রীনামক 

হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত ছিলেন। মহামতি দিউনাগ 
এঁ সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া 
মহাষান সম্প্রদায়ভূক্ত হন। তিনি আচাধ্য বস্ুবন্ধুর নিকট 

সমগ্র মহাযান বৌদ্ধশান্ত্র শিক্ষা করিয়া পরে নালন্দ! 
 বিশ্ববিগ্ভালয়ে উপস্থিত হন ও সুদূর্জয় নামক জনৈক 
'দার্শনিক পণ্ডিত ব্রাহ্ণকে তর্কশান্ত্রে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধ- 

ধঙ্মের প্রভাব বিস্তার করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি 

উড়িস্তা প্রদেশের, ভদ্রপুব্জি নামক জনৈক রাজমন্ত্রীকে 



নালন্দা ৫ 

বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করিয়াছিলেন । মহামতি দিঙনাগ একজন 
অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। ভারতের নানা স্থানে 

পরিভ্রমণ করিয়া! শেষে নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অবস্থান কালে 

সকল জন্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণকে তর্কশাস্ত্রে পরাস্ত 

করিয়া “শিরোভূষণ” উপাধি লাভ করেন। 
মহামতি দিঙ.নাগ খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক 

ছিলেন। তাহার ছুইখানি গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত 

হয়। তাহার প্রধান গ্রন্থের নাম “প্রমাণ-সমুচ্চয়” | 

প্রভাকর মিত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের তর্কশাস্ত্ে 

অন্যতম অধ্যাপক প্রভাকর মিত্র জাতিতে বালী ছিলেন। 

তিনি চীন সাআ্রাজ্যে গমনপূর্ববক ধর্প্রচার করিয়! চিরম্মরণীয় 
হইয়া গিয়াছেন । 

ধর্ম্মকী্ভি-_ধন্মপালের প্রিয় শিষ্য ধন্মকীত্তি নালন্দা 

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পবিষ্যা, ষড়ঙ্ঈবেদ, চিকিৎস!শান্ত্র, ব্যাকরণ 

ও অন্তান্ত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞত1 লাভ করিয়া- 

ছিলেন এবং তীথিক দর্শনে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য 

ও খ্যাতি ছিল। ব্রাক্ষণগণ বিরক্ত হইয়৷ তাহাকে অনেক 

প্রশ্ণ করিয়াছিলেন। কৌদ্ধধন্মে আকৃষ্ট হইয়া ভিনি এই 

ধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধ উপাসকের পরিচ্ছদ ধারণ . 
করেন। বৌদ্ধধর্ম্নের গুণ কীর্তন করিতেন বলিয়! তিনি 
সমাজচ্যুত হন। তদনস্তর তিনি মগধ সাম্রাজ্যে গমন 

করতঃ অধ্যাপক ধরন্মপালের জসন্প্রদায়ে যোগদান করেন। 



২৬ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ 

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি ত্রিপিটক শাস্ত্রে অশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করেন। পাঁচশত সুত্র তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার রচিত প্রমাণ-বাত্তিক-বৃত্বি নামক গ্রন্থ 

তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। 
তিনি কালপীণাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

উহা নালন্দার চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ধদিকে অবস্থিত ছিল। 
ভগবান সম্যক-সম্ৃদ্ধের দ্বিতীয় শিষ্য মহা-মৌদ্গল্যায়ন 

নালন্দায় জন্মগ্রহণ করেন। পুরাতত্ববিদগণের মতে নালন্দার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে দেড় মাইল ব্যবধানে কোলিত নামক স্থানে 

মহা-মৌদ্গল্যায়নের জন্ম হয় ! 
প্রজ্ঞাভদ্র :₹_তিনি একজন যশম্বী বৌদ্ধ ভিক্ষু । তিনি 

নালন্দা বিহারে অবস্থান করিতেন । 

ধর্মপাল-_ ইনি নালন্দ। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের জনৈক খ্যাতনাম!| 
অধ্যাপক । দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কাঞ্চিপুর গ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। তাহার পিতা কাঞ্চিপুরের রাজমন্ত্রী ছিলেন । 
কাঞ্চিপুরের রাজা ও রাজমহিষী তাহাকে জেহের চক্ষে 
দেখিতেন এবং এ নগরে ধন্মপাঁলের সম্মানার্থ রাজা ও 

রাজমহিষী এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ধন্মপাীলের বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই 

সময়েই বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া 
ছিলেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন । 

তিনি নালন্দা বিশ্ববি্ভালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদে 



নালন্দা ২৭ 

নিযুক্ত হন। তাহাকে এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রত্ু বলিলেও চলে। 
প্রবাদ আছে, তিনি ৬৩৫ খুষ্টাব্ধে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ 

করিয়াছিলেন । পদত্যাগের পর তিনি কবি ভর্তৃহরির নিকট 

পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। “শিক্ষা-সমুচ্চয়* 
“বোধিচধ্যাবতার* প্রভৃতি তাহার রচিত উপাদেয় গ্রন্থ। 

৬৫০ খৃষ্টাব্দে ধর্্মপালের গিতশান্ত্র-বৈপুল্য-ব্যাখ্যা” চীন ভাষায় 
রচিত হয়। 

শীলভদ্র- ধর্পালের লোকাস্তর গমনের পর অধ্যাপক 

শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
হন। ইনি উচ্চ ত্রাহ্ষণবংশোভ্ভব ছিলেন। বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ 
করিবার পর [তনি '“দণ্ডদেব* নামে বিভূষিত হন। তিনি 
নালন্দ। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রধান অধ্যাপক ধন্মপালের নিকট 

বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার জন্মস্থান আজ 

পর্য্যন্ত সঠিক নিদ্ধীরিত হয় নাই। প্রাচীনতত্ববিদ্রগণের 

মতে, তাহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। আবার কেহ কেহ অনুমান 

করেন যে, তাহার জন্মস্থান বিক্রমপুরস্থ রামপাল নামক 

গ্রাম । অধ্যাপক শীলভদ্র অসাধারণ দার্শনিক পগ্ডিত 

বলিয়! খ্যাত ছিলেন । 



৩। পাটলিপুত্র 
পাটলিপুত্র মগধ রাজ্যের তৃতীয় বা শেষ রাজধানী । 

গঙ্গার দক্ষিণ তীরম্থ পাটলিগ্রামে এই নগর নিশ্মিত হয়। 

মগধরাজ অজাঁতশক্র বৈশালীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল বৃজি জাতির 

আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য স্রনিধ ও বর্ষকার নামক ছুইজন 

ব্রাহ্মণ অমাত্যকে পাটলিপুত্রস্থ ছূর্গ নিন্দনাণ কার্যে নিযুক্ত 
করেন। অজাতশক্রর পরবর্তী মগধের অধিপতিগণ পাটলি- 
পুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 

মৌধ্য সম্রাট দেবপ্রিয় রাজা অশোকের রাজত্ব কালে 

পাটলিপুত্র যেমন একদিকে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী 
ছিল, তেমনি অপরদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল 
হইয়াছিল। পাটলিপুত্র রাজধানী হইতে বৌদ্ধ সম্রাট 
অশোক তাহার রাজ্যের সর্বত্র এবং তাহার সাম্রাজ্যের 

বহির্দেশে উত্তর-পশ্চিমে পাঁচটা গ্রীকরাজ্যে এবং দক্ষিণে 

চোল, পাণ্ত্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাত্্রপর্ণি প্রভৃতি দেশে 
বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

এই রাজধানী হইতে অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের 
বাণী সমূহ প্রেরিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিরিগাত্রে, 
স্তস্তে ও. শিলাফলকে খোদিত হইয়াছিল। 



পাটলিপুত্র ২৯ 

এই রাজধানী হইতে অশোক বৌদ্ধ সঙ্বের একতা 
বিধানের জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই 

স্থান হইতেই তিনি কাঁধ্যপ্রিয় বিশেষ বিশেষ দিনে জীব হত্যা 

নিবারণের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এই স্থানেই 

তিনি ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা 

করিয়াছিলেন । 

এই স্থানেই অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির 

অধিবেশনে কথাবথ্, নামক অভিবর্ঘ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল । 

এই স্থান হইতেই তিনি সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী, 
বুদ্ধত্বলাভের স্থান বুদ্ধগয়া, বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তণের স্থান 

সারনাথ ও মহাপরিনিব্বাণের স্থান কুশীনগরে তীর্থভ্রমণে 

বহির্গত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া তৃপ্ত 

হইয়াছিলেন। তিনি সেই সেই স্থানে বহুকারুকাধ্যশোভিত 

শিলাস্তম্ত ও ধর্্মরাজিকাদি নিন্নাণ করাইয়া পরবস্তী বৌদ্ধ 
যাত্রীদিগের উপকার সাধন করিয়াছিলেন । 

মহারাজ অশোকের কন্মতৎপরতায় ভূভারতে স্বর্গ ও 
মর্ত্যের মধ্যে অপুর্ব মিলন সাধিত হইয়াছিল ; রাজপথে 
প্রতি অর্ধাক্রোশে সুশীতলছায়াযুক্ত বৃক্ষ রোপিত এবং, 

তৃষ্তার্থ পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত কৃপ ও পুষক্ষরিণী খণিত 

হইয়াছিল, শ্রাস্ত পান্ছের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সুমিষ্ট আমর ও 

অন্যান্য ফলের বাগান কর! হইয়াছিল । 

মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী, উপাসক ও 
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উপাসিকাদিগের নিত্য পাঠের জন্য সর্ধ্বোপরি সব্র্মস্থায়িত্ 
বিধানের জন্য সুভাষিত বুদ্ধবচন হইতে বিনয়-সমুক্ংস, অরিয় 

বংসানি, অনাগত-ভয়ানি, মৌনেষ্য-সুত্র, মুনিগাঁথা উপতিস্স- 
পসিন, রাহুলবাদ প্রভৃতি সাতটি সূত্র নির্বাচন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার রাজধানীতে বহু অর্থব্যয়ে কুক্কুটারাম 
বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই কুকুটারাম 

বিহার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিগ্ভাগীঠে পরিণত হইয়াছিল । 
নিলিন্দ-প্রশ্নে পাটলিপুত্র ৮ পালি মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থে 

লিখিত আছে যে, রাজা মিলিন্দের রাজত্বকালে হিমালয় 
প্রদেশের “সঙ্েয়্য পরিবেণ” অভিধন্ম এবং পাটলিপুত্রের 
“অশোকারাম” জমুদায় ত্রিপিটক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

স্থবির নাগসেন “সঙ্খেয়্য পরিবেণে সপ্তখণ্ড অভিধন্ম শিক্ষা 
সমাপ্ত করিলে পর স্থবির আয়ুপাল তাহাকে পাটলিপুত্রের 
কুক্কুটারাম বিহারে যাইয়া স্থবির ধন্মরক্ষিতের নিকট 

স্থচারুরূপে সমুদায় ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিখিবার জন্য 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। আচার্যের উপদেশান্ুসারে নাগসেন 

হিমালয়ের রক্ষিততল হইতে যাত্রা করিয়া পদক্রজে পাটলি- 
পুত্রের অশোকারামে উপনীত হইয়। স্থবির ধন্মরক্ষিতের 
নিকট তিন মাসে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়! 
ষশস্বী হইয়াছিলেন। 

চৈনিক পরিব্রীজকদিগের বিবরণ ঃ-ৃষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রারস্তে বিনয়পিটক সংগ্রহের জন্য চৈনিক পধ্যটক 
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ফাহিয়ান পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি ভারতের 
অপর কোথায়ও বিনয়পিটক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। 

পাটলিপুত্রস্থ মহাযান সঙ্ঘারামে আসিয়া মহা-সভ্ঘিক 
সম্প্রদায়ের সমগ্র বিনয়পিটক দেখিতে পান। এই 

বিনয়পিটক অতি প্রাচীন ও শুদ্ধ বলিয়। তাহার নিকট বন্িত 

হইয়াছিল। তিনি স্থানীয় জনৈক স্থবির প্রমুখাৎ সপ্তসহত্ 
গাথাযুক্ত সব্বান্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক লিখিয়৷ 
লইয়াছিলেন। 

তিনি এই স্থানে ষট্সহস্র গাথাযুক্ু সংযুক্তাভিধর্মহৃদয় 
শাস্ত্রের এক কপি সংগ্রহ করেন। নিব্বাণসুত্র নামক 
অপর এক অমূল্য গ্রন্থও এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল। 
বিশেষ লাভের মধ্যে তিনি পাটলিপুত্রেই মহাসংঘিক 
সম্প্রদায়ের সমগ্র অভিধন্মপিটক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
এই সকল বিবরণ হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, খুষ্টীয় ৫ম 
শতাব্দী পধ্যস্ত পাটলিপুত্র এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠরূপে 
পরিগণিত ছিল। 

পরবর্তী চৈনিক পধ্যটক হিউয়েন সাংয়ের সময় পাটলিপুত্র 
নগর তেমন সম্ৃদ্ধিশালী ছিল না। বিবিধ কারণে মাত্র 

মহারাজ অশোকের কীত্তিকলাপের স্মৃতিমাত্র বুকে 
করিয়া পাটলিপুত্র হিউয়েন সাংয়ের চক্ষে প্রতীয়মান 
ইইয়াছিল। র 

অশোকানুশাসনে পাটলিপুত্র $₹_বৌদ্ধ ইতিহাসে 
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মহারাজ অশোকের গৌরবে পাটলিপুত্রের গৌরব । তাহারই 
দ্বারা এই স্থানে কুকুটারাম বিহার নির্িত হয়, তাহারই 
প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম দেশ-বিদেশে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহারই ধর্মমপ্রাণতায় পাটলিপুত্র দানে 
ও দাক্ষিণ্যে পৃথিবীর অগ্রস্থানে পরিণত হয়। আমর! নিম্নে 
পাটলিপুত্রের নামযুক্ত মহারাজ অশোকের একটি অনুশাসন 
উদ্ধত করিয়া বৌদ্ধ ইতিহাসে পাটলিপুত্রের বিশেষত্বের 
কারণ নির্দেশ করিব। 

৫ম গিরিলিপি (গির্ণার পাঠ )-_দেবানংপ্রিয়ো পিয়দনি 
রাজা এবং আহ £--কলাণং ছকরং। যে আদিকরে কলাণস 

সে! ছুকরং করোতি। ত ময়া বু কলাণং কতং। তমম 

পুত চ পোত্রা চ পরং চ তেন য মে অপচং আব সংবটকপা 
অনুবতিসরে। তথা সো স্বুকতং কাসতি । যে! তু এত দেসং 

পি হাপেসতি সে ছুকতং কাসতি। স্করং হি পাপং। 

অতিকাতং অংতরং ন ভূতপ্রর্বং ধংম-মহামাতা নাম। 
ত ময়া ভ্রেদসবাসাভিসিতেন ধংম-মহামাতা কতা! 
তে জবপাসংডেস্তু ব্যাপতা ধামধিস্টানায় ধংমবটিয়া 

হিদ নুখায়ে চ ধংমযুতস চ যোন-কংবোজ-গংধারানং রিস্টিক- 
পেতেণিকানং যে বা পি অংঞ্ে অপরাতা । ভটময়েস্থু 

ব বংম্ইনিভেস্থ অনাথেস্ বুচেস্থ হিতন্ুখায় ধংমযুতানং 

অপরিগোধায় ব্যাপতা তে। বংধনবধস পটিবিধানায় 
অপরিবোধায় মোখায়ে চ ইয়ং অনুবধং প্রজা [তিবা] 



পাটলিপুত্র ৩৩ 

কতাভিকারেন্তব বা থেরেন্থ বা ব্যাপতা তে। পাটলিপুতে চ 
বাহিরেন্থ চ নগরেস্ সর্বেস্থ ওরোধনেস্ ভাতিনং চমে 

ভগিনিন! এ বা পি মে অঞ্জে ঞাঁতিক। সবত ব্যাপতা তে। 

যে। অয়ং ধংমনিজ্রিতো তি ব ধংমীধিঠানে তি ব দাঁনসংযুতে 
তিবা সবতা বিজিতসি মমা ধংমযুতদ্ি ব্যাঁপতা ইমে 
ধংমমহামাতা। এতায়ে অথায় অয়ং ধংমলিপী লিখিতা 

চিরথিতিক হোতু তথা চ মে প্রজা অন্ুবততংতু। 
“দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক ) এইরূপ বলিয়া- 

ছিলেন £-_কল্যাণকর কার্ধ্য করা ছুক্ষর। যিনি কল্যাণকাধ্যের 

আদিকারী তিনি ছুঃসাধ্য সাধন করেন? তবে আমার দ্বারা 

বহু কল্যাণকর কার্য কৃত হইয়াছে। আমার পুত্র, পৌত্র 
এবং সংবর্তকল্প পর্ধ্যস্ত পরবর্তী সকল অপত্য ইনার অনুবস্তা 

হইবে। তাহা হইলে আমার বংশধর স্থকাধ্য করিবে । যদি 

তাহাদের মধ্যে কেহ ইহার অংশবিশেষও পরিবজ্জন করে, 

সে ছুক্কাধ্য করিবে। পাপকাধ্য স্ুকর। যুগযুগান্ত 
অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহার পূর্বে ধন্ম-মহামাত্র (এ দেশে) 

ছিল না। আমার অভিষিক্ত তওয়ার ত্রয়োদশ বে আমার 

দ্বারা ( সর্ব প্রথম ) ধর্-মহামাত্র নিযুক্ত হইয়াছে। 

ধর্মাধিষ্ঠান, ধন্বদ্ধন এবং যবন, কন্বোজ, গন্ধার, রাষ্্িক, 
পিত্তনিক ও অন্যান্য অপরাস্তবাসী ধাম্মিকগণের হিতন্ুখের 

জন্য তাহার। ব্যাপৃত আছে। দাসকম্মকরাদি কর্মজীবী, 
ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, অনাথ ও বুদ্ধগণের হিতস্থখ বিধানে এবং 

১ 
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ধাম্মিকগণের অব্যাহতি সাধনে তাহারা ব্যাপূত আছে। 
কারাবন্ধনাবদ্ধ ব্যক্তিদিগের অর্থ প্রতিবিধান, অব্যাহতি ও 

মুক্তির কার্যে, বিশেষতঃ পুত্রকম্তাবহুল, কৃতাধিকার ও 

জরাজীর্ণ বৃদ্ধদিগের ( হিতসাধনে ) তাহার! ব্যাপূত আছে। 
পাটলিপুত্রে তথা পাটলিপুত্রের বহির্দেশস্থ নগরসমূহে আমার 

এবং আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও অন্যান্ত নিকট-আত্মীয়দিগের 

যে সকল অবরোধ আছে সব্বত্র তাহারা ব্যাপৃত আছে। 

আমার ধন্মরাজ্যের সব্বত্র যাহা কিছু ধন্মনিঃস্ছত অথবা 

ধন্মস্থাপনকর অথব! দানবিষয়ক ব্যাপার, তৎসমস্ত ব্যাপারে 

তাহার! ব্যাপূত আছে। এতদর্থে এই ধর্মলিপি লিখিত 

হইয়াছে__-এই ( ধন্মবিধান ) চিরস্থায়ী হউক এবং আমার 
সম্তানসন্তরতিগণ তদনুবর্তা হইয়া চলুক ।৮ 
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প্রাচীন আধ্যগণ চিকিৎসাশান্্রকে পঞ্চম বেদরূপে 

শ্রদ্ধা করিতেন। অথর্ধবেদের অন্তভূতি করিয়া তাহারা 
এই শাস্ত্রের বহুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জীবক 

কৌমারভূত্য প্রমুখ যে সকল বৌদ্ধপন্থী চিকিংসকগণ এই 
শান্ত্রে পারদশিতা৷ লাভ করিয়া তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার 

দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ আমরা 
নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের জীবন-চরিত বর্ণনা করিতেছি । 

জীবক £_মগধাধিপতি মহারাজ বিশ্বিসারের রাজত্ব 

কালে মহামতি জীবক রাজচিকিংসক ও শল্যকর্তী ছিলেন । 

তিনি আয়ুব্রেদ শিক্ষার জন্য তক্ষশিল৷ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে গমন 

করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্য অধ্যবসায় এবং অত্যন্ত 

মনোযোগ সহকারে পাঠে ব্যাপৃত থাকিয়া! তিনি চতুর্দশ 
বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয় সাত বংসরেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 

আয়ুর্বেদ ও উদ্ভিদ্-বিগ্ভায় তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। 
বিদায়কালীন গুরুর নিকট পরীক্ষ। প্রদান ব্যাপার হইতে 

বুঝ! যায়, তিনি কিরূপ গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ 

করিয়াছিলেন । শিক্ষা-মন্দিরে সপ্তম বৎসরের শেষভাগে 

একদিন তদীয় আচাধ্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-- 
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“গুরুদেব! আর কতদিন আমায় অধ্যয়ন করিতে হইবে ?” 

আচাধ্য বলিলেন, “বৎস! তোমাকে চারি দিবসের সময় 

প্রধান করিতেছি, তুমি এই নগরের চতুদ্দিকে ছুই যোজনের 
মধ্যে যত তরুলতা, ফলমূল, উদ্ভিদ ও খনিজ দ্রব্যাদি 
দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আমায় বল, উক্ত 
দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্টী ভৈষজ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে 
পারে নী 1৮ 

জীবক চারি দিবস পরিভ্রমণ করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত 

হইয়া বলিলেন, “ওষধে ব্যবহৃত না হয় এমন কোন জিনিষ 

পৃথিবীতে নাই ।” তদীয় শিক্ষাচাধ্য তাহার গভীর জ্ঞানে 
প্রীত হইয়া বলিলেন, “বৎস ! তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, 
তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে 
বিরল 1৮ 

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জীবক স্বদেশ যাত্রা করেন । 

তিনি সাকেত নামক গ্রামে উপনীত হইয়। শুনিলেন যে, এক 

শ্রেষ্টীপত্বী শিরঃগীড়ায় সপ্ত বৎসরাবধি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কেবল অর্থ 

গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, রোগের উপশম করিতে 

পারেন নাই। জীবক তীহার আবিষ্কৃত সামান্য নস্তের 

দ্বারা শ্রেষ্ঠীপত্বীকে আরোগ্য করেন । 
এক সময় মহারাজ বিশ্বিসার ভগন্দর রোগে আকত্রাস্ত 

হইয়াছিলেন। জীবক নিজ ব্যবস্থা মতে ও তাহার আবিষ্কৃত 
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প্রলেপ প্রদানে বিষ্বিলারকে আরোগ্য করেন। ইহার পর 

হইতেই তিনি রাজচিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। 
অতঃপর জীঁবক রাজগৃহের কোন এক সন্ত্ান্ত ব্যক্তির পুত্রের 

কর ভেদ করিয়া ছুইটী পোকা বাহির করতঃ তাহাকে শিরঃ- 
গীড়া হইতে আরোগ্য করেন। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে 
জীবক প্রথম শল্য-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন । 

এক সময় বারাণসীতে এক শ্রেসীপুত্রের অন্ত্রের একাংশ 
লম্ফ দ্রিবার সময় গ্রশ্থিবদ্ধ হইয়া] যায়। ইহার নিমিত্ত তিনি 

কোন কঠিন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন না। জীবক 
তথায় উপস্থিত হইয়৷ উক্ত শ্রেঞ্ঠীকূমারের বস্থিদেশ বিদীর্ণ 
করিয়া অন্ত্রটাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। শ্রেষঠীপুত্র 
অল্প দিনের মধ্যে নিরাময় হইয়। উঠিলেন। 

অবস্তীরাজ চগ্প্রগ্ভোত পাওুরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট 
পাইতেছিলেন । তিনি মহারাজ বিশ্বিসারকে অন্থুরোধ করিয়! 

লিখিলেন, তাহার চিকিৎসার জন্য যেন অবিলম্বে জীবককে 

প্রেরণ করা হয়। অবস্তীরাজকে আরোগ্য করিতে যাইয়া 

মহামতি জীবকের জীবনাস্ত হইবার উপক্রম হয়। রাজার 
এক অদ্ভুত স্বভাব ছিল যে, তিনি তৈল, ঘ্বত প্রভৃতি দ্রব্য 
স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু জীবকের আবিষ্কৃত তৈল ব্যবহারে " 
যখন আরোগ্য হইয়া উঠেন, তখন জীবকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা 

রহিত করিয় তৎপরিবর্তে রাজপরিচ্ছদ প্রদান করিতে 

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে জীবক 
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স্বীকৃত হন নাই। তথাপি রাজা বু ধন-রত্ব পুরস্কারস্বরূপ 
তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধ সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, এক সময় 
ভগবান্ সম্যকৃ-সন্থুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। 
তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য জীবককে আহ্বান করা হয়। 

জীবক তিনটা পদ্মের মধ্যে তাহার আবিষ্কৃত মৃছ বীর্য ওঁষধ 

রাখিয়া সম্যক্-সন্বুদ্ধকে উক্ত সুগন্ধ নাসিকার দ্বারা ভ্রাণ 
লইতে বলেন। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ কোষ্ঠ- 
কাঠিন্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন। 

অন্য এক সময় দেবদত্ত ভগবান্ বুদ্ধকে হত্যা করিবার 
নিমিত্ত এক পাষাণ নিক্ষেপ করেন। উক্ত পাযাণের এক 

খণ্ড বুদ্ধের পায়ে লাগায় সেই স্থানে ক্ষত হয়। তখন জীবকের 

চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তাহার উপাধি 

ছিল “কৌমারভৃত্য' ; পালি নাম “কোমারভচ্চ” | 
এই মহাপুরুষের চিকিৎসাতত্বের কতকগুলি বিস্ময়কর 

বিবরণ ব্যতীত তল্লিখিত অন্ত কোন গ্রন্থ পাঁওয়। যায় না। 

আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইরূপ অনেক কুতবিদ্ধ 

প্রাচীন চিকিৎসকের প্রণীত কোন গ্রন্থ বিষ্কমান নাই এবং 

তাহাদের অভিজ্ঞতারাশি প্রায় বিলুপ্ত অথবা ব্যক্তিবিশেষে 
নিবদ্ধ রহিয়াছে । যদিও আমর] তাহাদের আবির্ভাব এবং 

অস্তধ্ণানের সময় নির্দিষ্ট করিতে পারি না তথাপি আমরা 
বৌদ্ধ আমুর্ধবেদ গ্রন্থে দেখিতে পাই, মহামতি বাগভটু, 
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নাগার্জন, চক্রপাণি, সিদ্ধ নাগাঙ্জুন,। বুন্মমাধবকর ও 

ভাবমিশ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ চিকিংসকগণ ভারতবর্ষে বিশেষ 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

বাগভট £_ মহামতি বাগভট শকরাজ চষ্টনের রাজত্ব 
কালে “অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' নামক এক বৃহৎ আমুর্েদ গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্া, কৌমার- 
বিদ্যা, অগদতন্ত্র রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই অষ্টাংশে 

তাহার গ্রন্থ বিভক্ত। তথায় মৃছ, মধ্যম ও তীক্ষ ক্ষার প্রস্তুত 

প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বণিত আছে । তাহা ছাড়া ধাতু 

শোধন, মারণ প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখণন। থাকিলেও লবণ, 

যবক্ষার, খাজি ধাতু প্রভৃতির বিশদ্রূপে পরীক্ষা করিবার 
প্রণালী বণিত হইয়াছে। 

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অষ্ট অঙ্গ 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে সচরাচর নিম্নোক্ত অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করা 

হয়। যথা 

১1 শল্য চিকিৎসা £-_কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরের ভিন্ন 

ভিন্ন স্থানে লৌহ, ধুলি ইত্যাদি প্রবিষ্ট হইলে তাহা বহির্গত 
করিবার প্রণালী । 

২। শালাক্য £_-চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিক। প্রভৃতি স্থানের ' 

রোগসমূহের বর্ণনা ও চিকিৎস৷ প্রণালী । 
৩। কাঁয়-চিকিৎস! £__জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ, 

উন্মাদ, অপন্মা'র, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা প্রণালী । 
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৪। ভূতবিদ্া £__ দেব, দৈত্য, গন্ধবর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, 
পিশাচ, নাগ প্রভৃতির শাস্তি-কর্্ম। 

৫। কৌমার বিদ্যা £--শিশু-পালন, ধাত্রী-বিদ্া, ছুপ্ধের 
শোধন, বালরোগ প্রভৃতির চিকিৎসা প্রণালী । 

৬। অগদতন্ত্র £_-সর্প, কীট, বৃশ্চিক প্রভৃতির দংশন 

জনিত রোগের চিকিৎস। । 

৭। রসায়নতন্ত্র যাহাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়, মেধাশক্তি 
বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে চিকিৎসা । 

৮। বাজীকরণতন্ত্ব £-শুক্রের শোধন, শু ক্রবদ্ধন 

প্রভৃতির উপায় নিদ্ধায়ণ। 
আয়ুব্বেদের পূর্বোক্ত অষ্টাঙ্গের বিষয় বিশদ্রূপে বগ্িত 

আছে বলিয়াই বাগভট প্রণীত গ্রন্থের নাম “অষ্টাজ-হাদয়” | 

বাগভট তাহার “অষ্টাগ-হৃদয়ের' উপসংহারে নিয়লোদ্ধত 

শ্লোকত্রয়ে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । 

“অভিধাতৃবশাৎ কিংব! দ্রব্যশক্তিবিশিষ্যতে । 

অতো মৎসরমুৎস্জ্য মাঁৎসধ্যমবলম্ব্যতাম্ ॥ 

ধবিপ্রণীতে গ্রীতিশ্েনুক্তা। চরক-নুশ্রুতৌ । 
ভেড়াগ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তন্মাদগহাং স্ুভাষিতম্ ॥ 
হৃদয়মিব হৃদয়মেতৎ সর্ববায়ুব্বেদবাজ্ময়পয়োধঃ | 

ৃষ্টা ফচ্ছুভমাপ্তং শুভমন্ত্র পরং ততো! জগতঃ ॥৮ 
“দৈবানুগ্রহ হইতে ত্রব্যশক্তি বড়। অতএব মাতসধ্য 

বা বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থভাব অবলম্বন পূর্বক 
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(বিচার কর!) কর্তব্য। যদি খাধিপ্রণীত ও পুরাতন বলিয়। 
শাস্ত্রের প্রতিপত্তি হয়, তবে চরক ও স্ুশ্রুত বর্জন করিয়া 

ভেড়সংহিতাদি প্রাচীনতর শাস্ত্র পাঠ করা হয় না কেন? তাই 
(আমরা বলি) স্ুভাষিত শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রান্া ( পুরাতনের 

নহে )। আমাদের এই অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সব্ব্বায়ুবের্ধদের হৃদয় এবং 
বাজ্ময়পয়োধিস্বরূপ। এই গ্রন্থ দৃষ্টে যেই শুভফল প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে, তাহ! অপরের তথা সকল বিশ্বের পক্ষে শুভকর 

হউক 1” 

বৌদ্ধ চিকিৎসক মহামতি বাগভটের সময়েই অস্ত্র 
চিকিৎসার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল'। কিন্তু পরিতাপের 

বিষয় যে, তাহার পরবর্তী সময়ে আরুবের্বদে শল্য চিকিৎসার 
অবনতির সূচনা হয়। মনু হিন্দুসমাজ-সংস্কারক ছিলেন। 

তাহার সংহিতাতে তিনি আঁচার-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ 

দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসাশাস্ত্র হিন্দুগ্রধান ভারতবর্ষ 

হইতে আজ বিলুপ্ত হইবার কারণ তিনি বলেন যে, হিন্দুর! 

মনে করেন, মৃত দেহ স্পর্শ করিলে দোষ বা পাপ হয়। 

বোধিসত্ব নাগার্্ুন ৫ মাধ্যমিক দর্শন শাস্ত্রের উদ্াবন- 
কর্তা বোধিসত্ব নাগাজ্জ্ুন নালন্দ। বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যাপকের 

, পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । বিদর্ডের অন্তর্গত মহাকৌশল * 

নামক স্থানে নাগার্জুন জন্ম গ্রহণ করেন। প্রতুতত্ববিদ্গণ 

অনুমান করেন যে, কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীপর্ধতের এক গুহায় 

অনেকদিন যাবৎ তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন । নাগাজ্ঞুন নব্য 
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রসায়নের জন্মদাতা । তিনি মাধ্যমিক-স্থত্র প্রণেতা । তিনি 

চিকিৎসাশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নাগাজ্জুন 
বোধিসত্ব নামে সুপরিচিত। তিনি বহুবিধ তি্যকু পাতক 

প্রক্রিয়া এবং ধাতুর জারণ-মারণ প্রভৃতির আবিষ্ষর্তী 

বলিয়া অন্যান্য রাসায়নিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন । চক্র- 

পাণি লৌহমারণ বর্ণনা কালে উহা! বোধিসত্ব নাগার্জুন- 
কর্তৃক প্রবন্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। “রসবত্বাকরে' 

(বোম্বে সংস্করণের ৪র্থ পৃষ্ঠায়) বোঁধিসত্ব নাগার্জুনকে একজন 

রমবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়! স্বীকার করয়া হইয়াছে । তাহা 

ছাঁড়া মহাঁষাঁন প্রবর্তক নাগার্জুন যে, রাসায়নিক ও 

চিকিৎসাশাস্ত্রপাবদর্শী, সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ পালি 
সাহিত্যে এবং তিব্বতী ও চীনা ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন 

গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে । 

হিউয়েন সাং বলেন, বোধিসত্ব নাগার্জন এক প্রসিদ্ধ 

চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

নাগাজ্জুন তন্ত্র, নাগার্জনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, ফোগরত্বাবলী, কৌতৃহল 
চিন্তামণি, পক্ষপুট, নাগার্জুনীয় নাগার্জন, রসরত্বাকর, 
আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি তাহারই প্রণীত। এই 

, নাগাজ্জুন ব্যতীত অন্য একজন নাগাজ্জুনের নাম পাওয়া 

যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রীষ্টপুর্ব প্রথম শতাব্দীতে 
ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বিদর্ভরাঁজ ভোজভদ্র তাহার নিকট 

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ তত্ব শ্রবণ করিয়। বৌদ্বধর্থে 
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দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ভোজভন্র শ্ীষ্টপুর্র্ব ৫৬ অবে প্রাদুভূ্তি 
হন । 

স্বপ্রসিদ্ধ তিববতীয় লাম। তারনাথ তাহার বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে নাগার্জনের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদশিতা সম্বন্ধে বিস্তর 

কিন্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝ। যায় যে, তিনি 

দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। কেহ কেহ বলেন, নাগার্জুন হর্ষের 
সাঁমসময়িক, অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, তিনি কণিফ্ের সময় 

বিদ্ভমান ছিলেন । বর্তমানে তাহার জন্মকাল সঠিক নিদ্ধারণ 
করা কঠিন। তাহা হইলেও তিনি যে অসাধারণ রাসায়নিক 

ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । *সুশ্রুতের সময় হইতে 

আয়ুর্ধ্ধেদে ছয়টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইয়াছে-_-্বর্ণ, 
রৌপ্য, তাত্র, রঙ্গ, শীবক ও লৌহ। শাঙ্গধর এবং তাহার 
টিকাকার নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,__তাত্র, 

রৌপ্য, পিতল, শীষক, স্বর্ণ, লৌহ, কাংস্ত, বৃত্ত ও লৌহ। 

সূর্য্য প্রভৃতি নবগ্রহ হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে, 

তীহ্বারা এইবূপও নির্দেশ করিয়াছেন । 

চরক £ পণ্ডিত সিলভা! লেভি চীন! ভাষায় লিখিত 

ত্রিপিটক গ্রন্থের আলোচনাকালীন চরক নামক জনৈক 

চিকিৎসকের সন্ধান প্রাপ্ত হন। চরক রাজ কণিক্ষের 

দীক্ষাগুর ছিলেন। রাজা কণিক্ষের রাজত্বকাল দ্বিতীয় 

শতাব্দী । কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চরক দ্বিতীয় 

শতাব্দীর লোক। আরবীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজেস্ 
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তাহার প্রণীত গ্রন্থে ভারতবর্ষের "সিদ্ধিচয় নামক আয়ুব্রেদ 

গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বিষয় অনুবাদ করিয়াছিলেন । অনেকে 

অনুমান করেন যে, এই এসিদ্ধিচয় একমাত্র চরকের দ্বারাই 

প্রণীত। রাঁজেস্ ৯২৫ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। 
চট্টগ্রামে বৌদ্ধশাপ্র মতে মাগধি চিকিগসা -বর্তমানে 

শিশু চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ মাগধি বা 

বৌদ্ধশান্ত্র মতে বিবিধ ওষধ প্রস্তুত করিয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগে 

আশ্যধ্য ফল লাভ করিতেছেন। বোধ হয় এইরূপ চিকিৎসা 

বৌদ্ধ যুগ হইতে পুরুষ-পরম্পরা তাহাদের মধ্যে চলিয়া 
আসিতেছে । এই সকল ওষধ শিশু রোগের পক্ষে অমোঘ । 

প্রাচীন ভারতীয় আয়ু্রেদ শাস্ত্রে চক্রপাণি, বুন্দমমাধবকর 
ও ভাবমিশ্রের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চক্রপাণির প্রধান 

গ্রন্থের নাম “ক্রদত্ত', বৃন্দের প্রধান গ্রন্থের নাম “সিদ্ধিযোগ” | 
তাহারা উভয়েই বোধিসত্ব নাগার্জুন-প্রবন্তিত বিবিধ চিকিৎসা 

ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসমূহের অনুকরণ করেন। 

চত্তরপাঁণির সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থে নাগার্জুনাঞজন ও 

নাগাজ্জুনযোগ প্রভৃতি ওষধের উল্লেখ দেখা যায়। চক্রপাণির 

পিতা নারায়ণ বৌদ্ধধন্মাবলম্বী পালবংশের রাজা ভয়পালের 
রাজচিকিৎসক ও পাকশালার তত্বীবধায়ক ছিলেন। 

চক্রপাণির নিবাঁস রাটের অন্তর্গত ময়ুরেশ্বর গ্রামে । তিনি 
১০৫০ খ্রীষ্টাব্ধে বিদ্যমান ছিলেন। চক্রপাণি ও বুন্দমাধব 

তান্ত্রিক যুগের অর্থাৎ নবম ও একাদশ শতাব্বীর লোক 
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হইলেও তাহাদের সময় ধাতুঘটিত গঁধধসকল আভ্যত্তরিক 
প্রয়োগে তাদৃশ সকলত৷ লাভ করিতে পারে নাই। উভয়েই 
বোধিসত্ব নাগাজ্জুনের আবিষ্কৃত “কজ্জলী” ব্যবহারের ব্যবস্থা 

দিয়াছেন। “বৈদ্য-শব্দ-দিন্কুর” প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া 
যায়, চক্রপাণি ভারতের “পেরাসালেস্ নামের অধিকারী । 

তাহার সময় হইতেই ধাতু-ঘটিত ওষধ বহুল পরিমাণে 
ব্যবহারের চেষ্টা দেখ। যায়। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়য়া তাহার অন্ুবাদিত 

সতিপট্ঠান-সৃত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ভারতে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান সমস্তই ধ্যানপ্রস্থৃত। স্মৃতির অনুশীলন করিতে গিয়া 

বৌদ্ধপাধকগণ মানব-শরীরের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। 
তাহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, শরীরের মধ্যে লোম, নখ, 

দত্ত, ত্বক্, মাংস, ক্সায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বুক? হৃদয়, যকৃত, 
রেদ, প্লীহা, ফুসফুস্, বৃহদন্ধ, ক্ষুদ্রঅন্ত্র উদর, পুরী, পিত্ত, 
শ্লেম্া, পু, শোনিত, স্বেদ' মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষের, সিকৃনী, 
নাসিকা,, মূত্র ও মস্তিক্ষ-__-এই ৩২ প্রকার ধাতু আছে। 

মৃতদেহের পরিণাম ভাবিতে গিয়া! তাহার অনেকগুলি 
অস্থির নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ-"হস্তাস্থি, পদাস্থি, 

উদরাস্থ্ি, কটিঅস্থি, পৃষ্ঠকণ্ট ও শিরকটাস্থি। শরীরতত্ব. 
জানবার নিমিত্ত শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার কোন প্রয়োজন মনে 

না করিলেও অনিত্য ভাবিবার উপায়ম্বরূপ মৃতদেহকে না 

পোঁড়াইয়া তৎপরিবর্তে সিশখিকা বা অস্ুখশশ্মানে নিক্ষেপ 
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করিয়া তাহার! দিন দিন উহার অবস্থা অবলোকন করিতেন । 

ক্রমে উহার রক্তমাংসসমদ্বিত ও ন্নায়ুবিজড়িত অস্থিগুলি 
ছিন্নবিছিন্ন হইয়৷ শঙ্ের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করিত। 

সতিপট্ঠান-স্ত্র ব্যতীত আরও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ 
গ্রন্থে চিকিৎসা বিষয়ে অনেক তত্ব নিহিত আছে। নিম্নে 

আমর! বিনয়পিটক হইতে একটী মাত্র ঘটনা দৃষ্টাস্তন্ববূপ 
উদ্ধৃত করিব। 

এক সময়ে ভগবান্ সম্যক্-সন্থুদ্ধ শ্রীবস্তীতে বাস 
করিতেছিলেন। এমন সময় তাহার কয়েকজন শিষ্য পীড়িত 

হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। আহাধ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ 
করিবামাত্রই তাহাদের বমন হইত। ভিক্ষুদের এইরূপ 
অবস্থা দেখিয়। তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং তাহার 
প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলিলেন, “দেখ আনন্দ! আমি 

তাহাদের রোগ নিবাঁরণার্থ ভৈষজ্য সংগ্রহ করিতেছি। তুমি 

তাহাদের প্রকৃত রোগ কি জানিয়া আসিবে ।” আনন্দ পীড়িত 

ভিক্ষুদ্িগকে পরীক্ষ। করিয়া ভগবানকে বলিলেন, “তাহাদের 

শারদীয় খতু সহ্য হইতেছে না। বর্ধাবাসের সময় কঠিন 
মানসিক পরিশ্রম করাতেই তাহাদের পিত্ত কোপিত হইয়াছে 
এবং শরৎকালীন শীতলতা এ কোপিত পিত্তকে গাঢ় 
করিয়া শরীরের বদ! নামক যে ধাতু আছে, উহাকে বিধ্বংস 
করিয়াছে। তাই তাহাদের এই দ্বকম বমন হইতেছে” 
ভগবান্ সম্যক্-সন্ধৃদ্ধ নিয়লিখিত ওঁষধধ সেবন করিবার নিমিত্ত 
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সেই পীড়িত ভিক্ষুদ্দিগকে আদেশ প্রদান করেন। কথিত 

আছে, ভগবানের নির্দেশ মতে এই সকল ওষধ সেবন 

করিয়া তাহার! শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন । 
১। পঞ্চ ভৈষজ্য-_ঘৃত, নবনীত, মধুফনিত, অশ্ববসা, 

মতস্যবসা, শশকবসা, শুকরবসা, গর্দভবসা, এই সমস্ত একত্র 
করিয়া সিদ্ধ করতঃ ওঁষধ প্রস্তৃত করা । 

২। মূল ওষধ-_হরিদ্রা, শিংগ্রীর, কালবচ. (পালি, 

অতিবংশ ), কটুকবাহিনী (পালি, বদ্ধমতিকং উচিক ), এই 

সকল মূল ওষধ একত্র সিদ্ধ করতঃ পাচন প্রস্তুত করা । 
৩। ত্রিকটু কথায়, পটক কষায়,পস্গ কষায়, মর্তমান 

কষায় সযোগে অন্যতম পাঁচন প্রস্তুত কর] । 

৪। নিমপত্র, কুটপত্র, পটলপত্র, তুলসীপত্র, কার্পাসপত্র, 
এই সকল একত্র করিয়। পাচনরূপে ব্যবহার কর] । 

৫। বিদড়, পিপুল, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, 
জায়ফল প্রভৃতির দ্বার আসব প্রস্তুত করা । 

৬। জতু সংযুক্তবটী__হিং, হিচ্থুল, টিপাটিত, হিং বৃক্ষের 
শুষ্ক পত্র প্রভৃতির সহিত শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া বটি 

প্রস্তুত কর] । 
৭। সমুদ্রের লবণ, কাঁল লবণ, উদ্ভিদ লবণ ইত্যাদি - 

যোগে অন্ত প্রকার ওঁষধ প্রস্তৃত করা । 

ব্রদ্মজাল-স্ুত্রে চিকিৎসাশান্ত্র সন্বন্ধেও কতিপয় বিষয় 

উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে বমন বিরেচন, উদ্ধ বিরেচন, 
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কর্ণ তৈল, নেত্রতৈল ও নন্ত প্রস্ততকরণ, শালাক্য অস্ত্র- 
চিকিৎসা, শিশু-চিকিৎমা, বিষ-চিকিংসা প্রভৃতিরও 

নাম উল্লেখযোগ্য । উক্ত সুত্রে আয়ুর্বেদ শান্ত্রের ভাগ- 

বিভাগ সম্বন্ধে কিছুই জান। যায় না। তথাপি আমরা বেশ 

মনে করিতে পারি যে, বুদ্ধের জন্মের পূর্বেও আয়ুব্রেদ শাস্ত্র 
এদেশে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 

অষ্ট ভাগে বিভক্ত ছিল ন।। 

উত্তর-অধ্যায়-স্থত্র নামক একটা প্রাচীন জৈন গ্রন্থে মাত্র 

আয়ুব্বেদ শাস্ত্রের চারি ভাগের উল্লেখ দেখ! যায়। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক জগতে নানারকম আশ্চধ্য ওষধ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহাদের মূলেই রহিয়াছে চিকিৎস! 
শান্তর । বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ এই শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন 

করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধযুগের পুর্ব্ব চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চা ছিল বটে, কিন্তু 
উহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বৌদ্ধ চিকিৎসক দ্বার । 
উপরোক্ত বিবরণ পাঠে ইহা৷ স্পষ্টই বুঝ। যায়। বৌদ্ধ যুগের 
চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি সংস্কৃত 'আঁয়ুব্রেদ গ্রন্থ বর্তমানে 

বিশেষ সন্মান লাভ করিতেছে । মোটের উপর দেখিতে পাই, 

, ভিষকৃকুলতিলক মহামতি জীবক উদ্ভিদ্বিষ্ভার চরম উৎকর্ষ 
সাধন করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে শল্যচিকিৎসায়ও বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন, তাহ! পূর্বে বল৷ হইয়াছে । তাহার পরবর্তী 
মহামতি বাগভট্ নানাবিধ ধাতু-ঘটিত ওধধ প্রস্তুত করেন । 
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দুঢবল ও মাধবকর রোগনিদানের স্যপ্তি করেন। তাহাদের 
পরে বোধিসত্ব নাগার্জুন ধাতু গগন, জারণ, মারণ, প্রস্তুতকরণ 
ইত্যাদি রাসায়নিক তত্ব আবিষ্কার করেন। 

মৌর্য্য সআ্াট অশোকের রাজত্বকালে চিকিৎসা- 
শান্ত্রেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । স্থানে স্থানে 

আয়ুব্রেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ভৈষজ্যাগার নির্মাণ এবং 
ভৈষজ্য-গুল্সলতাদি সংগ্রহ বিষয়ে মৌধ্য সআ্াট অশোকের 

বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 

পশুচিকিংসার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় প্রভৃতির ব্যবস্থাও 

নিদ্দিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে বিনাব্যয়ে 

চিকিৎসা করিবার বিশেষ স্থযোগ ছিল। এসম্বন্বে বৌদ্ধ 
পালিগ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যঘার। এই সকল বর্ণনা 

হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্ 
খুব সমাদূত হইত । অশোকের যত্ব ও তৎপরতায় তক্ষশীলা, 
বারাণসী, শ্রীধান্তকটক, নালন্দ। প্রভৃতি এক অবিচ্ছিন্ন 
সম্বন্ধে যুক্ত ছিল ।* 

কিওসার দ্বিবিধ পদ্ধতি--দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শা রাজ। 
অশোক বিজিত রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে, এমন কি, চোল, 

পাণ্ু, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তাত্পণি পর্য্যস্ত এবং গ্রীকরাজ 
আন্টিওকাসের রাজ্যে সর্ধত্রই চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতির 

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্থ প্রণীত “অশোক” জ্ষ্টব্য । 
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ব্যবস্থা করেনস্পমনুষ্যের জন্য চিকিতসা এবং পশুদিগের 

জন্য চিকিৎসা | 

এতদ্বতীত তিনি মন্ুষ্যদিগের এবং পশুদিগের উপযোগী 

সর্বপ্রকারের ওষধও বিতরণ করিতেন। যে যে স্থানে 

ওষধের আয়োজন ছিল না, সেই সেই স্থানে এখন হইতে 
ওষধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান বর্তবে 

মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য কৃপ খনন এবং বৃক্ষ সকল রোপিত 

হয়। ণ' 

ভারতবর্ষে স্বর্ণের উৎপত্তি 

কাশ্মীর স্থবার অন্তর্গত পকিলী নামক স্থানে নদীর আোতে 
প্রথমে লম্বা লম্ব। ছাগচন্্ বিছান হইত, এবং জলের আ্রোতে 

যাহাতে উহ] ভাসাইয়া লইয়া ন। যায়, সেই জন্য পাথর চাপা 
দেওয়া হইত। ছুই তিন দিবস পরে চম্মগুলি সযত্বে তুলিয়! 

রৌদ্রে শুকানো হইত এবং উহা! হইতে স্বর্ণ পাওয়। যাইত। 

এতঘ্যতীত পাব্ধত্য প্রদেশেও স্বর্ণের খনি ছিল। আবার 

নদীর বালুক। এবং মৃত্তিকাতেও স্বর্ণ পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ 
প্রাচীন রাসায়নিকদিগের প্রথায় ও নাগার্জুনের বিশেষ 

চেষ্টায় লৌহ, তাত্ত্র প্রভৃতি হীন ধাতুকে ব্বর্ণে পরিণত করা 
হইত। আইন-ই-আকবরীতে বোধিসত্ব নাগার্জুনকৃত এক 

পণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিহারী সেন মহোদয়ের “অশোক চরিত” দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা ্ রষ্টব্য। 
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রকম পরশ পাথরের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়! গন্ধককে 
পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া রৌপ্যের সহিত তিনবার 
ঘুটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্যকে ন্বর্পণে পরিণত কর! 
যায়। * নাগাজ্ঞনের রসরত্বাকর নামক গ্রন্থের অনেক শ্রোকে 

এইরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তত-প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। 
প্রাচীন কালে আমাদের দেশের বৌদ্ধাচাধ্যগণ এবং 

প্রতীচ্য দেশীয় রাসায়নিকগণ সকলেই ধাতুর জারণ ও মারণ 
সম্বন্ধে একমত । কিন্তু দার্শনিকগণের মতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে 

শোধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল। বোধিসত্ব নাগার্জুন 

ত্বর্ণ প্রস্তত-প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলিয়া গিয়াছেন। 

যথা 2-- 

কিমত্র চিত্রং যি রাজবর্তকং 

শিরীষ পুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্। 

মিতং স্তুবর্ণং তরুণার্ক সন্নিভং 

করোতি গুঞ্াশতমেক গুণীয়া । 
( রসরত্বাকর--নাগার্জুন ) 

“রাজাবর্ত শিরীষ পুম্পাগ্ররসে সিদ্ধ হইলে উহা! একগুণ 
পরিমাণ রৌপ্যকে শত গুঞ্জ পরিমাণ তরুণ অরুণসন্নিভ স্বর্ণে 
পরিণত করিবে, ইহা! আর আশ্চর্য্য কি ?” | 

কিমত্র চিত্রং যদি পীত গন্ধকঃ 

পলাশ নিধ্যাসরসেন শোধিতঃ। 

* ভাবপ্রকাশ-১৪৬ পৃঃ 



৫২ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ 

আরণ্য কুরুৎ পলকৈস্ত পাচিতঃ 

করোতি তারং ত্রিপুটেন কার্চম্। 
( রসরত্বাকর--নাগাজ্জুন ) 

“গীত গন্ধক পলাশ-নির্যাস দ্বারা শোধিত হইলে এবং 

আরণ্যক উৎপলের সহিত তিন বার পুটপাকে পাঁচিত হইলে 
রৌপ্যকে স্বর্ণ পরিণত করিবে, ইহা! আর আশ্চর্য্য কি?” 

তান্ত্রিক পারদ-_রাসায়নিকগণ পারদের মারণ এবং শোধন 

দ্বার। স্বরণে পরিণত করণের ওঁষধ প্রস্তত করিতেন । নিম্নোক্ত 

শ্লোকগুলি হইতে ইহার কতেক আভাস পাওয়া যাইবে । 

বজ্রদস্তঃ সুদন্তশচ লোহদস্ত স্তঘৈবচ। 

ত্রয়ো বিনা ওষধয়ে রসস্য মারণে হিতা! ॥ 

তান্নিবোধ সমাসেন যথা জানস্তি সাধকাঃ 

বজ্বদস্তস্ত বজী স্যাৎ লৌহদস্তং পুটং বিড়ঃ॥ 

সুদত্তং ব্রহ্মদস্তং চ সমাঁসাৎ কীত্তিতং তব। 
গ্রাহয়েতং সমাসেন সাধকো হষ্টমানসঃ ॥ 

তত্রসং রসসংযুক্তং একীকৃতং তু মর্রয়েৎ। 
অন্ধ মৃষাগতং খ্বাতং ভরিয়ে তৎক্ষণাৎ ॥ 

সহত্রবেধী কর্তা চ জ্ঞায়তে স মহারসঃ 

মৃষাং সংলেপয়েৎ তেন পুরাগৃহ্য মহৌষধি ॥ 
( কাক-চগ্ডেশ্বরীমত-তন্ত্র ) 

“বজ্জদত্ত, দন্ত, লৌহদত্ত, ব্রন্মদন্ত, পুটদ্বারা বিড় 
করিবে । উহার রসের সহিত পারদ সংযোগ করিয়া মর্দন 
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করিবে। তৎপর বষমূরা যন্ত্রে (মুচি) স্থাপন করিয়া পাক 
করিলে পারদের মারণ ক্ষণমধ্যেই হয়। এই পারদ এক্ষণে 

মহারস সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। ইহা সহস্রবেধী অর্থাৎ সহত্রগুণ হীন 
ধাতুকে ত্বর্ণে পরিণত করিতে পারে |” 

অন্যান্য রসায়নসংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে পাঁরদের এবন্বিধ গুণ- 

সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা ১ 

চতুঃ বষ্ঠংশতৌ বীজ প্রক্ষেপো মুখমুচ্যতে । 
এবক্কুতে রসো গ্রাস লোলুপো মুখবান্ ভবেৎ। 

মুখস্থিত রসেনাল্প লোহহ্য দসনত খলু। 

স্বর্ণরূপ্যত্ব জননং শববেদধঃ স কীন্তিতঃ ॥ 

( রসরত্র-সমুচ্চয় ) 

“চতুঃষ্ঠাংশ বীজ প্রক্ষেপকে মুখ বলে। এইরূপ করিলে 
পারদ গ্রাস লোলুপ মুখযুক্ত হয়। এইরূপ মুখযুক্ত পারদের 
সাহায্যে অল্প পরিমাণ ধাতুকে রৌপ্যে বা স্বর্ণে পরিণত 
করাকে শব্দবেধ বলে ।৮ 

পাশ্চাত্য প্রাচীন রাসায়নিকগণও পারদের গুণ কীর্তন 

করিয়াছেন। তৎকালে পারদের অলৌকিক গুণসন্বন্ধে 
সর্বদেশেই একমত ছিল। এ দেশে বহু রাসায়নিক 

পারদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জন তাহার " 
'রসরতাকরে' বলিয়াছেন ₹-_ 

রসং হেমসমং মদ্যংগীঠিকা গিরিগন্ধকম্। 
দ্বিপদী রজনীরম্ভাং মদয়েৎ টক্কণান্ধিতাম ॥ 
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নষ্ট পিষ্টঞচ অন্ধ মৃষ্যাং নিধাপয়েৎ। 
তুষাল্পঘুপুটং দত্বা যাবৎ ভন্মত্বমাগতঃ ॥ 
তক্ষণাৎ সাধকেন্দ্রস্ত দিব্য দেহমবাপ্নুয়াৎ ॥ 

“সমপরিমাণ স্বর্ণ পারদের সহিত মর্দন করিবে । পরে 
গিরি, গন্ধক, সোহাগ! ইত্যাদির সহিত পুনঃ মর্দন করিবে। 
এইরূপে নষ্ট পিষ্ট পারদকে ( মুচিতে ) আবদ্ধ করিয়। তুষানলে 
যতক্ষণ না ইহা! ভন্মে পরিণত হয় ততক্ষণ লঘু পুটপাক 
করিবে । এই ওষধ সেবন করিলে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় 1” 

ভারতবর্ষের রাহিরে আয়ুর্ধেদের বিস্তার 

প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ হইতেই ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 
বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধাচাধ্যগণ মানবের শারীরিক 
ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই শাস্ত্রের সম্যক্ 
অনুশীলন ও প্রচার করিতেন । মানবের কল্যাণার্থ আয়ুর্বেদ 

শান্তর সমগ্র এসিয়ায় কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, 
তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। মধ্য- 

এসিয়ায় চীন দেশের অন্তর্গত কাসগড়ের একটি বৌদ্ধ 
স্তুপ হইতে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি আবিষ্কার কর! 
' হইয়াছে । আবিষ্কারকের নামানুসারে এগুলিকে বাওয়ার পুথি 
বলে। ভূঙ্জপত্রে লিখিত এই পুথিগুলি গুপ্তযুগের প্রচলিত 
অক্ষরে লিখিত, সুতরাং ইহার স্ত্রীপ্তীয় পঞ্চম শতাব্দীর 
পরবর্তী। এই পুথিগুলির মধ্যে সাতখানি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত 
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গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে চারিখাঁনি আযুর্বেদ-গ্রন্থ । এই 
গ্রন্থগুলির ভাষা চরক সুশ্রতের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীন । 

বাওয়ার পুথি অপেক্ষাও প্রাচীন আয়ুর্ধ্বেদ পুথি মধ্য- 
এসিয়ায় পাওয়া গিয়াছে । ম্যাকাট্রনি যে পুথি আবিষ্কার 
করেন, তাহা  শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল । 

সিংহলে আয়ুর্ষ্েদের প্রচার 

মহারাজ অশোকের সময় হইতেই সিংহল প্রদেশে 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছিল। খ্বীঘ্তীয় চতুর্থ 
শতাব্দীতে সিংহলের রাজা বুদ্ধদাস স্বীয় রাঁজ্যে চিকিৎসালয় 
প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আয়ুর্ধ্বেদের প্রভূত উন্নতি সাধন 
করিয়াছিলেন । “সাঁরখ-সংগ্রহ নামে তিনি একখানি আয়ুব্রেদ 
গ্রন্থও রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে “যোগার্ণব' 

নামে আর একখানি গ্রন্থ লিখিত হুয়। পরে ভারতীয় 

আয়ুরেরেদীয় গ্রন্থ অবলম্বনে বনু গ্রন্থ সিংহলী ভাষায় 
রচিত হইয়াছিল । 

তিব্বন্ে আযুর্বেেদ শান্তর 

্ীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চারিখানি আয়ুব্রেদীয় গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হয়। তিব্বতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় আয়ুর্ধ্বেদের উপর প্রতিষ্িত। 
তিববত হইতে আয়ুবের্বদ শাস্ত্র মঙ্গোলিয়ান্ ও হিমালয় পর্ব্বত- 
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বামী লেপচা প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়। 
তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত কতকগুলি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ বিভিন্ন 
মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুদিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গোলীয় 
জাতির মধ্যে ভারতীয় আযুর্ধেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

আরব ও পারশ্যদেশে আয়ুর্বেদ শান্ত 

শাসানিয়ান ও আব্বাসাইতদিগের রাজত্বকালেই সংস্কৃত 
আয়ুর্ষ্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ আরন্ত হয়। তৎপরে আরবী ভাষায় 
বহু আয়ুব্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ হয়। চরক ও স্ুশ্রুত ব্যতীত 

এখন এমন অনেক তারতীয় গ্রন্থকারের রচন! উক্ত ভাষায় 

অনূদিত হইয়াছে, যাহাদের মূল সংস্কৃত এখন আর পাওয়া 
যায় না। এই সব গ্রন্থকারের নামও উক্ত অন্ুবাদগুলিতে 

দেওয়া আছে। কিন্ত পারসী ও আরবী ভাষায় আয়ুর্বেদ 

গ্রন্থগুলি এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে, উহাদের ভারতীয় 

মূল এখন উদ্ধার করা অসম্ভব। আঁবু মন্ূর মুয়াফ.ফক 

নামক পারশ্য দেশীয় এক গ্রন্থকার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রসন্বন্ধে 
জ্ভানলাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার 

গ্রন্থে অধুনা-অজ্ঞাত বহু সংস্কৃত আয়ুব্বেদ গ্রন্থের ও 

গ্স্থকারের নামোল্লেখ দেখা যাঁয়। মন্স্থর “শ্রীকরগবদৎ 
নামক গ্রস্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহ যে 'ভ্রীভার্গদত্তের, 
পারসী সংস্করণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই 

আরব ও পারন্তের মধ্য দিয়া ইউরোপেও আয়ুর্ধেদের 
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প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক দেশীয় চিকিৎস। শাস্ত্র যে 
কোন কোন বিষয়ে ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নিকট খণী, 
একথা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে এই 

খাণের পরিমাণ কাহারও মতে খুব বেশী, আবাঁর কাহারও 
মতে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্ত মোটের উপর আয়ুর্বেদ শান্ত্র যে 

গ্রীক দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

খ্বী্তীয় সপ্তম শতাব্দা পর্ধ্স্ত আরব দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের 
প্রভাব ইউরোপেও খুব বেশী ছিল, সুতরাং প্রকারান্তরে 
আয়ুর্ধেদের প্রভাবও স্বীকার করিতেই হইবে । আরব 

দেশীয় ইবন-সিনা-আল্রাজি” প্রভৃতি গ্রন্থের লাটিন্ 
অনুবাদেও চরক সংহ্তিতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

মালয় দ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে আয়ুর্বেদ প্রচার 

ভারতবর্ষের বাহিরে যেখান যেখানে ভারতবাসীর! 

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, সেইখানেই 

আয়ুর্ধেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইরপে ব্রন্মদেশ, 

মালয়, শ্যাম, কন্বোভিয়।, স্ুমাত্রা) যাভা প্রসভৃতি দেশেও 

আঘুর্রেদের প্রচার হয়। এই সকল দেশে আযুর্ধবেদের কিরূপ 
প্রভাব ছিল, তাহার কিছু পরিচয় তদ্দেশীয় শিলালিপি হইতে 

পাওয়া যায়। কম্বোজরাজ যশোবন্মণের শিলালিপিতে 

তাহার গুণ বর্ণনাকালীন এইরূপ উক্ত হইয়াছে 8 
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সুশ্রুতোদিতয়া বাচা সমুদাচার সারয়া 
একো বৈদ্ধঃ পরত্রাপি প্রজাব্যাধীন্ জহার যঃ। 

“বৈদ্য সুশ্রুতের মতানুসারে ব্যবস্থা করিয়। ইহকালে 

প্রজা ব্যাধি হরণ করে। কিন্তু রাঁজা শাস্ত্রসম্মত ও সাঁরবান্ 

বাক্যের দ্বার! প্রজাগণকে ইহকাল ও পরকালের ব্যাঁধি হইতে 
রক্ষা করেন |” 

সুশ্রুতের সহিত তুলনায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ষে, 
তৎকালে (শ্বীঃ নবম শতাব্দীতে) কম্বোজ দেশে 'সুশ্রুত-সংহিতা' 
অতিশয় সুপরিচিত ছিল। তারপর অষ্টম জয়বন্্নণের রাজত্ব 

কালে ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আয়ুব্রেদ মতে বনু দাঁতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষিত হইয়াছিল । বর্তমান শ্যাম ও কাম্কো- 
ডিয়ার বিভিন্ন স্থানে আটখানি শিলালিপিতে এইবূপ 

আটখানি দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 

একথানি শিলালিপির কতকাংশ নিম্নে উদ্ধত হইল। 
ইহাদ্বার৷ জয়বর্মণের কল্পনা ও কাধ্যের কিছু পরিচয় পাওয়া 

যাইবে । রাজার গুণ বর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে £-_ 

আযুক্রেদান্ত্র বেদেষু বৈদ্যবীরেধিশারদৈঃ 

যোইঘাতষদ্ রাষ্ট্ররজো রুজারীন্ ভেষজায়ুধৈঃ | 

“আয়ুর্ধ্বেদরূপ অস্ত্রবেদে বিচক্ষণ বৈদ্যবীরগণের দ্বার! 
ওষধরূপ অস্ত্রের সাহায্যে তিনি রাজ্যের পীড়া সংহার 

করিয়াছিলেন।” কারণ-_ 
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দেহিনাং দেহ রোগোয়ন্মনো রোগরুজত্তরাং 

রাষ্ট্র ছুঃখং হি ভর্তহনাং ছুঃখং ছুঃখং তু নাত্মনঃ। 
“রাজ্যের ছুঃখেই রাজার ছুঃখ, রাজার নিজের দুঃখে নহে । 

আবার দেহ-রোগ হইতেই মনের রোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং 
দেহ-রোগেই রাজ্যের ছুঃখ 1” অতএব-- 

স ব্যাধাদিদমারোগ্য শালং স স্থগতালয়ং 

ভৈষজ্য সুগতঞ্চেহ দেহাম্বর হৃদিন্দুন! 
“তিনি একটি বৌদ্ধ মন্দির ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা 

করিলেন 1” এখানকার ব্যবস্থা 

চিকিৎসা অত্র চত্বরে বর্ণা দো ভিষজৌ তয়ো 
পুমানেকঃ স্ত্রিয়ী চ ছে একশঃ স্থিতিদায়িনঃ | 

“এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র সকলেরই চিকিৎসা 

হইবে। ছুইজন ভিষক্ থাকিবেন। প্রতি ঘরে পুরুষ হইলে 
একজন, ও স্ত্রীলোক হইলে দুইজন, রোগী (স্থিতিদাযিন 1) 

থাকিবে ।” 



€1 বিক্রমশিল। 

বিক্রমশিল। মগধের তৃতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়। এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয় পাল বংশীয় রাজা ধর্মপাল কর্তৃক সংস্থাপিত 

হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধঃপতনের পর পাল বংশীয় 

পতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ বিষ্তায়তন বিক্রমশিলার 
বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল 

বিক্রমশিলার ভৌগোলিক নির্দেশ__বিক্রমশিলার স্থান 
নির্দেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। ইহাদের মধ্যে 

কোন্টা সত্য, তাহা অনুমান করা কঠিন। মহামহোপাধ্যায় 
্বগয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ মহোদয়ের মতে 
স্ুলতানগঞ্জ নামক স্থানেই বিক্রমশিলা অবস্থিত ছিল। 

এতিহাঁসিক ক্যানিংহামের মতে প্রাচীন নালন্দার তিন মাইল 

ব্যবধানে এবং রাজগৃহের ছয় মাইল উত্তরে শিল। নামক গ্রামে 

বিক্রমশিলার স্থান নির্দেশ কর! যায়। স্বর্গীয় নন্দলাল দে 

বলেন, ইহ পাথরঘাটা নামক একটি পর্ধতে অবস্থিত ছিল | 

এই পর্ধত কালগঞ্জ হইতে ছয় মাইল উত্তরে, ভাগলপুর 
হইতে চবিবশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত । 

তারনাথ স্বীয় গ্রন্থে বৌদ্ধ যুগের অনেক সারবান তথ্য 
সন্পিবেশিত করিয়াছেন । তত্লিখিত বিবরণ পাঠে জান। যায়, 



বিক্রমশিলা ৬১ 

পালবংশীয় রাজা গোপালদেব নিজ রাজধানী ওদস্তপুরে এক 
বৃহৎ বিহার নিম্মাণ করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র ধর্শপাল 
বিক্রমশিল। বিশ্ববিদ্যালয়, তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস ও ভিক্ষু-সংঘের 

বাসোপযোগী এক বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন । মহারাজ 

ধশ্মপালের পুত্র দেবপাল মগধের প্রসিদ্ধ পতি বলিয়া খ্যাত। 

মহারাজ দেবপালের রাজত্ব কালে বীরদেব নামে জনৈক বৌদ্ধ 
ধর্মযাজক যশোধর্মপুরে এক বিহারে স্থায়ীভাবে বাস 

করিতেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় বজাসন নামে স্তপ্রসিদ্ধ 

বৌদ্ধ বিহার নিম্মিত হয়। ্ত্রীপ্ীয় একাদশ শতাব্দীতে 

মহীপাল সারনাথের প্রাচীন বিহারের জীর্ণ-সংস্কার করেন। 
পালবংশীয় নৃপতি মহীপাল ও ধন্মপালের রাজত্ব সময়ে 

বৌদ্ধভিক্ষুগণ তিব্বত প্রদেশে গমন করিয়া তথায় নৃতন 
উদ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল গুচার করিয়াছিলেন। কিস্তি 
নবম শতাব্দীতে উক্ত প্রদেশে বিরুদ্ধবাদিগণের পরামর্শে 

তিব্বতাধিপতি তাহাদের প্রতি অনেক কঠোর শাস্তি প্রদান 
করেন । 

্ীষ্ঠীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে পালবংশীয় পতি গোপাল 

সর্বপ্রথমে মগধ রাজ্য অধিকার করেন। তাহার অক্লান্ত 

চেষ্টায় ওদস্তপুরীর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা 
গোপালের রাজত্বকালে মগধের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সুখে 
কালযাপন করিতেন । তখনও বৌদ্ধ ধর্মের বিজ'য় গৌরব 

ভারতের প্রায় সর্বত্রই অক্ষুণ্ন ছিল। 
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পালবংশীয় অপরাপর রাজগণ বিক্রমশিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উন্নতিকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতঘ্যতীত মগধে ও 

পূর্ববঙ্গে তাহারা অনেক বিহার নিন্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের 
গৌরব বর্দন করেন। 

এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের চতুর্দিকে চারিটি তোরণ ছিল। 

প্রত্যেক তোরণ বা প্রবেশঘ্বারে এক একটি প্রবেশিক৷ 
পরীক্ষাগৃহ ছিল। রাজা জয়পালের রাজত্বকালে এই বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের ছয়টি প্রবেশ দ্বার নিশ্মিত হয়। ছয় দ্বারে ছয় 

জন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের পূর্ব দ্বারে 
ছিলেন অধ্যাপক ন্ত্বাকরশাস্তি, পশ্চিম দ্বারে-_বারাণসীর 

অধ্যাপক বাগীশ্বরকীত্তি, উত্তর দ্বারে-_-অধ্যাপক নরোপ, 
দক্ষিণ দ্বারে- অধ্যাপক প্রজ্ঞাকরমতি, মধ্যের প্রথম দ্বারে 

কাশ্মীরের অধ্যাপক রত্বভদ্র এবং মধ্যের দ্বিতীয় দ্বারে 

গৌড়ের অধ্যাপক জ্ঞানশ্রীমিত্র। 
এই বিশ্ববিদ্ভালয়ে ১০৮ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক 

ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকগণের নাম 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা-১। রত্বাকরশাস্তি, ২। বাগীশ্বর- 

কীত্তি, ৩। নরোপ, ৪। প্রজ্ঞাকরমতি, ৫। রত্ববজ্জ, ৬। জ্ঞান- 

শ্রীমিত্র, ৭। লীলাবজ্ব, ৮। তুর্জয়চন্দ্র, ৯। কৃষ্ণসমরবর্জ, 
১০। তথাগতরক্ষিত, ১১। দীপঙস্করশ্রীজ্ঞান, ১২। মহাবজ্রাসন, 

১৩। বোধিভত্র, ১৪। কমলরক্ষিত, ১৫। কমলকুলিশ, 

১৬। নরেন্দ্রশ্রীজ্ঞান, ১৭। দানরক্ষিত,। ১৮। অভয়কর গুপ্ত, 
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১৯। স্থুনায়কশ্রী) ২০। ধন্মাকরশাস্তি, ২১। শাক্যশ্রী, 
২২। শ্রীধর, ২৩। লঙ্কাজয়ভত্র, ২৪। বুদ্ধ-জ্ঞানপাদ; 
২৫। ভবভদ্র, ২৬। ভব্যকীন্তি ও ২৭। জেতারী। 

বৌদ্ধাচার্ধ্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ পালবংশীয় মহারাজ ধর্ম 
পালের সামসময়িক ছিলেন। তিনি আন্মানিক ৭৮০ খ্রীষ্টাব্ব 
পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। লঙ্কাজয়ভদ্র লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল 

হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচাধ্য শ্ত্রীধর জাতিতে 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবভদ্র পঞ্চাশৎ তন্ত্ে 

অভিজ্ঞ ছিলেন। লীলাবজ্বের সময়ে একদল তুরস্ক সৈন্য 
বিক্রমশিল! অধিকার করিতে আসিয়াছিল। কথিত আছে, 

ইনি যমারি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উক্ত তুরস্ক সৈম্যদিগকে 
তাহা অবরোধ করিতে বলেন। তাহার মন্ত্রশক্তির প্রভাবে 

তুরস্ক সৈম্তগণ নীরব ও নিম্পন্দ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করে। ছুর্জয়চন্দ্র, কৃষ্চসমরবজ, তথাগতরক্ষিত, বিভিন্ন 

দেশের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। বোধিভদ্র গ্রহ্যমন্ত 
জানিতেন। অধ্যাপক কমলরক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা, গুহাসময় 

এবং যমারিতন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । তাহার সময় কর্ণ- 
দেশ হইতে পাচ শত সৈম্যসহ তুরস্কের রাজা মগধরাজ্য লুণ্ঠন 
করিতে আসিয়াছিলেন। তুরস্ক সৈম্তগণ বিক্রমশিলা বৌদ্ধ . 
বিহারের পৃজার ভ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। 

তিববতীয় লামাগণ বিক্রমশিলায় আগমন করিয়া তত্রত্য 

পণ্ডিতগণের সাহায্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
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অনুবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বৌদ্ধাচার্ধ্য 
শাক্যপ্রী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধিনায়ক ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে সকল ছাত্র 

প্রবেশার্থী হইয়া আসিতেন, তাহারা দ্বারপন্তিতগণকে 
পরীক্ষায় সন্তষ্ট বা তর্ক শাস্ত্রে পরাজয় করিতে বাধ্য 

হইতেন। শিক্ষাথিগণ রাজসরকার হইতে আহার্যা, পরিচ্ছদ 

ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। , 

অপরাপর শিক্ষাথিগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন। ধাহা'র! 

দরিদ্র তাহারা কেবল সেবা শুশ্রযাদ্বার গুরুকে সন্তুষ্ট 

করিতেন । কোন পুকান অবস্থাপন্ন শিক্ষাথিদের নিকট 

হইতে মাসিক বা এককালীন অর্থ গ্রহণ করা হইত। 

তক্ষশিলা, নালন্দ! প্রভৃতি বিশ্ববিচ্ভালয় সংক্রান্ত শিক্ষা- 
পদ্ধতি, পরীক্ষা-গ্রহণ-প্রণালীর বিবরণে জান। যায়, আমাদের 

দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিও নানা বিষযিণী শিক্ষার 

উপযোগী ছিল। এই সকল বিশ্ববি্ঠালয়ে রাজনীতি, সমাজ- 

নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অন্যান্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত 

ছিল। শিক্ষা প্রণালী ধন্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

শ্ীবুদ্ধজ্ঞানপাদ--পাল বংশীয় রাজা ধন্মপালের 

ব্রাজত্বকালে অধ্যাপক শ্্রীবুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশিল। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষাচাধ্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
্ীগ্রীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভাগীরথীর উপকূলে মহারাজ ধর্শপাল- 
কর্তৃক .দেববিহার ব! বিক্রমশিল। বিশ্ববিদ্ঠালয় এক পর্বতের 
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উপর নিগ্মিত হয়। এই বিহার চতুর্দিকে ইঠ্টকনির্িত 
প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শিক্ষার্থীদিগকে মধ্যবস্তী 
বিহারে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
ছিল। খ্রীষ্ীয় দশম শতাব্দীতে দেববিহারের শিক্ষার্থীদের জন্য 
অপর ছুইটী ছাত্রাবাস ও একটি অন্নছত্র নিশ্মিত হইয়াছিল । 
কথিত আছে যে, বিক্রমশিল। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যপনার 

কাধ্য চারি শতাব্দী পর্যন্ত স্ুচারুরপে পরিচালিত 

হইয়াছিল । 

দ্বীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-_-১.৬৮ খুঃ অবে দীপস্কর-শ্রীজ্ঞান 

মহারাজ ধন্মপাঁলের রাজত্বকালে এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষাচার্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর 
নামক স্থানে তাহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, দীপঙ্কর- 

প্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্শে দীক্ষিত হইয়া বিক্রমশিলার দেববিহারে 
গমন করেন। উক্ত বিহারে অবস্থানকালে বৌদ্ধ সাহিত্যে 

গবেষণ। করিয়। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন । তাহার পাগ্ডিত্য সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত 

ছিল। বিক্রমশিলার বিহারাধ্যক্ষ ভাহাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ 
সুবর্ণদ্ধীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে উপনীত হইয়। 

অল্প সময়ের মধ্যে 'বৌদ্ধধন্ম প্রচারে কৃতকাধ্য হন। তিনি 

সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নালন্দার এবং পরে 

মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্ব সময়ে বিক্রমশিলা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

৫ 
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১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতাধিপতি দীপস্কর-শ্রীজ্ঞানের 

অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে 

সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত আহ্বানে তিনি 

বৃদ্ধাবস্থায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্৫থ তিববতে গমন করেন। তথায় 
তের বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার 
করেন । 

বখতিয়ার খিলিজির মগধ আক্রমণ £__-মগধ সাআজ্যের 

অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের বৌদ্ধ বিহাপ্ন, 

সঙ্ঘারাম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় বৌদ্ধকীস্তি 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎকালে উৎগীড়ন ও অত্যাচার ব্যতীত 

অর্থসংগ্রহ ব! রাজত্ব বৃদ্ধির উপায় ছিল না৷ বলিয়া দেশে 

অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়াছিল। অন্ঠান্ত ধন্মাবলম্বী অপেক্ষা 

বৌদ্ধদিগকে অধিক অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
বৌদ্ধদ্িগের প্রতি এই সকল অত্যাচার সেন বংশের 
রাজত্বকাল হইতে অধিকতরভাবে চলিয়া আসে। * 

দ্বাদশ শ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হিন্দুধশ্নীবলম্থিগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর 
অবতাররূপে দেবপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহম্মদ ঘোরীর 
সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পৃথ্থীরাজ দেহত্যাগ করিবার পুর্বে 
বঙগদেশে অজয় নদীর কুলে, কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীরে 
জয়দেব কবি সুমধুর উদার স্থুরে গাহিয়াছিলেন ৫ 

* জগজ্্যোতি:, ১১শ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
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নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরইহ শ্রুতিজাতম্, 

সদয়-হৃদয়-দশ্রিত পশু-ঘাতম্ 
কেশব ধৃত বুদ্বশরীর 
জয় জগদীশ হরে। * 

ইহা হইতে মনে হয়, বৌদ্ধদিগের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও 
বৃদ্ধমূত্তি এবং বৌদ্ধ নীতির প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ ছিল না । 
পরস্ত বুদ্ধমৃত্তি দেখিলে তাহারা সকলে প্রণাম করিতেন। শ্রমণ 
ও ব্রাঙ্গণে চিরকাল বিরোধ ছিল। েনবংশীয় নুপতিগণ 

বৌদ্ধ মঠের নিকটবর্তী স্থান ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। ব্রাক্মণ 
পূর্বান্থগত বিদ্বেষবশতঃ ক্রমে ক্রমে মঠের ভূমি অধিকার 
করিতেন। মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের পর এই 
অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যায়। মৃন্তিমাত্রেই মুসলমানের 

চক্ষে অপ্রিয় ছিল। তাহাতে দেশময় বুদ্ধমুত্তি। অসংখ্য 
ভিক্ষগণের ভরণ-পৌোষণ ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহার্থ সঙ্ঘারামে 
বহু ধনরত্ব সঞ্চিত থাকিত। অর্থলোপুপ পাঠানেরা এক 

একটী সঙজ্ঘারাম আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিত। 

এমন কি, কোন কোন সময় বহু লোককে মুসলমানধর্্ম 

গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। 

ওদস্তপুরী আক্রমণ ও ধ্বংস ইহার একটা প্রধান দৃষ্টাস্ত। 
বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব বৎসর মহম্মদ খিলিজি বিস্তৃত 

* যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২৬০ পৃ! তরষ্টব্য। 
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প্রাচীর ও পরিখা পরিবেপ্টিত ওদস্তপুরীর প্রাসাদমালা 
দেখিয়া উহাকে রাজধানীর কেল্লা কল্পনা করতঃ আক্রমণ 

করেন। উক্ত প্রাসাদের অধিবাসিগণ দ্বার বন্ধ করিয়া 

কিছুকাল আত্মরক্ষা করে। মহম্মদ বক্তিয়ার পশ্চাদ্্ভাগ 

হইতে বীরবিক্রমে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ে অসংখ্য 
লোককে হত্য। ও ধনরত্ব লুণ্ঠন করেন। | 

বিক্রমশিলার অবনতি £ _মুসলমানদিগের ভারত 
আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যায় 
বিক্রমশিল। বিশ্ববি্ভালয়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিজেতা 
মুসলমানগণ ভারতের সভ্যতার নিদর্শনগুলি এক একটি 
করিয়া কি ভাবে নষ্ট ও লুষ্তিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে 

মনে বড়ই কষ্ট হয়। পরলোকগত মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ 

শান্্রী মহোদয় প্রাণের বেদনায় লিখিয়াছেন--”তৎকালে 
ভারতবর্ষে ধর্মের গৌরব, বিষ্ভার গৌরব ও শিল্পের 

গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়! বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ বাঙ্গালা দেশে 
সুখে ন্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধেরা তিববতে 
গিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। 
ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গালায় নৃতন সমাজের স্প্ি করিতেছিলেন। 
এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসল- 
মানের আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা- 

প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান,ন্যায়-স্থৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান 
সব ভীঙ্জিয়া, ভাঙগিয়। গেল। বাঙ্গালী ও বেহার শিল্পের ভাল 
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ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, 

দেবমৃত্তি, মনুত্বমূত্তি, শাস্তামৃত্তি, ভূর্জপত্রের পুথি, ভূর্জ- 
ছালের পুঘি, নানারূপ কারুকাধ্য, সব নষ্ট হইয়া গেল। 
ওদস্তপুরে মুসলমানের! সিপাই বলিয়া হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে 
মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়া মহাবিহারটিকে সমভূমি করিয়! 
দিল, বুদ্ধমূত্তি ও অন্যান্য সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোণ! 
রূপার মুন্তিগুলি গালাইয়া ফেলিল, পুথিগুলি পুড়াইয়া 
ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদস্ত- 
পুরের বিহার এখনও চেন! যায়, সে জায়গাটা এখন তিরিশ 
ফুট উচু। নালন্দার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। পাশের 
একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে “বড় 
গায়ের টিবি*। বিক্রমশিলার * সন্ধান পাওয়। যায় নাই ; 
জগন্দল খুঁজিয়া মিলিতেছে না; মুসলমানেরা এমন 
করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্য্যস্ত লোপ 
পাইয়াছে। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই 
এতদিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল; 
ভাগ্যে ইংরাজ রাজা হইয়াছেন, তাই খুঁড়িয়া খু'ড়িয়া 
আমরা আমাদের পুর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে 

পাইতেছি। 

* শ্রীযুত নলিনীনাথ সেনগুপ্তের মতে বিক্রমশিলার প্রকৃত নাম-- 

বিক্রমশীলদেব-বিহার | 
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বিজয়ী মুসলমান নরপতি ও তাহার সৈম্যসামস্ত এবং 

অন্ুুচরগণ, পৌরাণিক বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃ্তির কোন প্রভেদ 
করে নাই। তাহার! সকল মৃত্তিই হিন্দুর মৃত্তি মনে করিয়া 
বিকলাঙ্গ করিয়া প্রভূত লুষ্টিত দ্রব্য লইয়া সিন্ধুনদের অপর 
পারে চলিয়৷ যাইত। দ্বাদশ শ্রীষ্টাব্বের শেষভাগ হইতে দেশ 
প্লাবিত করিয়া ক্রমশঃ প্রায় সারা! ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
দেবদেবীর অঙ্জচ্ছেদ ও মন্দির ভূমিসাঁৎ কাধ্য, কি পৌরাণিক; 
কি জৈন, কি বৌদ্ধ, সকলেই মুসলমান বিজয়ীদিগের সমান 
ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের নিকট সকলেই 
হিন্দু ছিল। তখন হিন্দু ও বৌদ্ধের প্রভেদ জ্ঞান ছিল না । 
তখনও বৌদ্ধধর্ম ভারত ভূমিতে দেদীপ্যমান ছিল । মুসললান 
সেনাপতি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়! চতুর্দিকে গ্রাম ও নগর 
লুষ্ঠন করে। মিনহাজের মতে বক্তিয়ার এঁ সময়ে পাটনার 
নিকটবর্তী বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মহম্মদ বক্তিয়ার গোবিন্দপালের রাজধানী আক্রমণ করে। 
ওদস্তপুর সঙ্ঘারাম অধিকৃত হইলে, গোবিন্দপালকে নিহত 
করা হয়। বিজেতার আদেশে ওদস্তপুর ও বিক্রমশিলা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবিহার ভাঙ্গিয়৷ দেওয়৷ হয়। 

মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধন্ম বিস্মৃতি সাঁগরে ডুবিয়। 

গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ 

হইল পূর্ব উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের 
মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল তাহারা সকল 
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দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়। এ সকল 
দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল, তাহাদের বিদ্া বৃদ্ধি হইল, ধর্ম 

বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল, ক্ষতি হইল 
ভারতবর্ষের । মুসলমান বিজয়ের পর'অনেককেই জোর 
করিয়া মুসলমানধন্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। যাহারা উক্ত 

স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা রক্ষা 
পাইয়াছিল।” * 

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক।, ৪র্থ সংখ্যাঃ ২৬৭ পৃষ্ঠ ত্রষ্টব্য। 



৬। বঙ্গে বৌদ্ধবিহার 
বাংলায় কিরপে, কাহার দ্বারা এবং কোন্ যুগে বৌদ্ধধর্ম 

বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল উহার ধারাবাহিক বিবরণ আজ 
পর্্যস্ত লিখিত হয় নাই। এ বিষয়ে এতিহাসিক তথ্যও 

অতি অল্প। অধুনা, আবিষ্কৃত নাগার্ছুনিকোগুলিপিসমূহ 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্বরীষ্তীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকে 
বঙ্গে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। খ্রীষ্ীয় পঞ্চম শতকে চৈনিক 
পর্যটক ফাহিয়ান, সপ্তম শতকের পূর্ববার্ধে হিউয়েন-সাং এবং 
সপ্তম শতকের অপরার্ধে ই-সিং বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ 
বিহার বা সভ্বারাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। ফাহিয়ান 
সিংহল যাইবার পথে কিছুদিন তাম্ত্লিপ্তিতে অবস্থান করিয়া 
তথায় সমুদ্রোপকুলবর্ভাঁ স্থানসমূহে সর্ববসুদ্ধ চবিবশটি বৌদ্ধ 
সঙ্ঘারামে বহছুসংখ্যক বৌদ্ধধন্মান্ুরাগী স্থবির ও আচার্য্য 
দর্শনে গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি 
এই স্থানে বৌদ্ধ সুত্রগ্রস্থের পাগুলিপি ও বুদ্ধপ্রতিমুস্তির ছবি 

প্রস্তুত করিতে ছুই বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

পালযুগের পূর্ব ত্ঁ বিহার -পরে হিউয়েন-সাং 
আসিয়া দেখিতে পান, পুণু,বর্ধনে প্রায় বিংশতিসংখ্যক 
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সঙ্ঘারামে ত্রিসহত্র বৌদ্ধাচার্্য হীনষান ও মহাযান শাস্ত্র 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিরত আছেন ; সমতটে ত্রিংশসংখ্যক 

সঙ্থারামে প্রায় দ্বিসহত্র স্থবির বাস করিতেছেন ; তাত্র- 
লিপ্তিতে দশটি সঙ্বারামে প্রায় সহঅসংখ্যক আচাধ্য 
আছেন; কর্ণনুবর্ণে দশ কিংবা ততোধিক সঙ্ঘারামে প্রায় 

দ্বিসহস্্র আচার্য সন্মিতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ; এই 
কর্ণন্থববর্ণের অপর তিন স্থানে দেবদত্বসম্প্রদায়ভূক্ত বৌদ্ধগণ 
অপর তিন সঙ্ঘারামে কঠোর নিয়ম পালন করিয়া বাস 
করিতেছেন। এ সমস্ত সঙ্বারামের মধ্যে হিউয়েন-সাং 

পুণ্ু,বর্ধনের বাসিভা এবং কর্ণনুবর্ণের রক্তবিটি বিহারই 
সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত নলিনী 
নাথ সেনগুপ্তের মতে শেষোক্ত ছুইটী সঙ্ঘারাম তৎকালে 
বিদ্তাপীঠে পরিণত হইয়া থাকিবে । বাসিভা-বিহার বর্ণনা 
করিতে গিয়! হিউয়েন-সাং বলিয়াছেন, ইহার চত্বরগুলি প্রশস্ত 
ও আলোকযুক্ত এবং ইহার মণ্ডন ও চূড়া উন্নত, সাত শত 

মহাযানী আচাধ্য এখানে বাস করেন এবং পুর্ধবাঞ্চলের বন্ছু 
খ্যাতনামা বৌদ্ধাচাধ্যগণ এইস্থানে আগমন করেন। 
রক্তবিটি-বিহার সম্বন্ধে হিউয়েন-সাং বলেন--এই সঙ্বারামে 

কর্ণনুবর্ণের যত খ্যাতনামা, বিদ্বান ও যশম্থী বৌদ্ধাচার্য্য 
আছেন, সকলে সমবেত হইয়া! পরস্পর আলাপ ও 

আলোচনার দ্বারা আত্মোতকর্ষ ও সন্ধশ্দের উন্নতিসাধনে 
তৎপর থাকেন। 



৭৪ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ 

ই-ৎসিংয়ের ভ্রমণ বৃত্তাস্ত হইতে তামলিপ্তির “ভা-রা-হা 
নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্াপীঠের বিবরণ পাঁওয়া যায়। 

যেভাবে এই সঙ্ঘারামে স্থবির ও স্থবিরাগণ বিনয়-বিধান 

মানিয়া স্রনিয়ম জীবন যাপন করিতেন, যে ভাবে তাহার! 

স্শৃঙ্খলতার সহিত সর্ব্ব কার্য সম্পাদন করিতেন, ই-ৎসিং 

উহার বিশদ্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 

ধর্মপাল নিগ্মিত বৌদ্ধগীঠ £_শ্রীযুত নলিনী নাথ 
সেনগুপ্ত তাহার “116 80001750 ড1119195 ০ 73617291 

শীর্ষক সন্দর্ভে আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, পালযুগে বঙ্গে 

বনু সঙ্ঘারাম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। তন্মধ্যে 
বরেন্দ্াঞ্চলের সোমপুরী এবং বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী- 
বিহার সর্বাগ্রে আলোচ্য । এই ছুই বিদ্যাপীঠ এবং 

মগধাঞ্চলে বিক্রমশীল-বিহার প্রায় একই সময়ে এবং 

সন্বন্মপরায়ণ রাজ! ধর্মপালের সহায়তায় নিন্মিত হয়। 

বিক্রমশীল-বিহার স্থাপন করিয়া ধশ্মপাল স্বয়ং বিক্রমশীল- 

দেব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপাল-দেবের 

পঞ্চদশ রাজ্যবর্ষে লিখিত “অষ্টসাহত্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র 

কোনও এক পুথির শেষে “শ্রীমছিক্রমশীলদেব-বিহার” নামেই 
বিক্রমশিলা বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে অতীশ 

“দীপঙ্করের-রত্বকরণ্ডোদ্ঘাট” নামক মধ্যমক গ্রন্থের পুথির 
শেষে রাজা দেবপালকেই বিক্রমশীল বিহারের নিম্মাত বলা 

হইয়াছে। 
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সোমপুরী-বিহারের স্থান এখনও নির্ণাত হয় নাই। 
বুদ্ধগয়ার এক বুদ্ধমৃত্তির পদস্থানে খোদিত লিপিতে লিখিত 
আছে যে, সোমপুর-বিহার হইতে সমতটবাসী ও মহাযানযায়ী 
বীর্ষোন্দরপ্রী মহাবোধি দর্শনে গিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের 
ধংসাবশেষের মধ্যে এক শিলাস্তস্তের উপর লিখিত আছে যে, 
এই: স্তম্ত সর্ব্বসত্বের হিতের জন্য শ্রীদশবলগর্ভ কর্তৃক স্থাপিত 

হইয়াছিল। লিপিদ্বয়ের কোনটাই শ্রীষ্তীয় দশম শতকের 
পূর্ব উৎকীর্ণ হয় নাই । সম্ভবতঃ পাহাড়পুরই সোমপুরের 
বর্তমান নাম। 

আচাধ্য, মহাপপ্ডিত ও আরণ্যক ভিক্ষু আখ্যায় ভূষিত 
শ্রীমৎঘ বোধিভদ্র সোমপুরীর জনৈক খ্যাতনামা অধ্যাপক 
ছিলেন। এই বিহারে অবস্থান কালেই অতীশ দীপক্কর- 
শ্রীজ্ঞান ভাব-বিবেকের মধ্যমকরতুপ্রদীপ? গ্রন্থ তিব্বতীতে 
ভাষাস্তরিত করিয়াছিলেন । 

ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরে বিক্রমপুরী-বিহার 

নিম্মিত হইয়াছিল। রাজ। ধর্্মপাল ব1 বিক্রমের নামেই 
সম্ভবতঃ বিক্রমপুরের নামকরণ হয়; কুমারচন্দ্র ওরফে 

আচার্য অবধৃত যে তন্ত্-টীকা প্রণয়ন করেন তাহা লীলাবজ্ঞ, 

কর্তৃক তিব্বতী ভাবায় অনূদিত হয়। 
ত্রৈকুটক বিহার £_ধর্মপালের রাজত্বকালে বাংল। 

দেশে ভ্রৈকুটক বিহার নামে অপর এক বৌদ্ধ 'বিদ্যাপীঠ 
ছিল। এই বিহারে অবস্থান কালেই আচার্য হরিভদ্র 
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'অষ্টসাহস্তিকা-গ্রজ্ঞাপারমিতা'র ন্ুপ্রসি্ধ টীক। প্রণয়ন 

করিয়াছিলেন । 

পণ্ডিত-বিহার £-_চ্টলের পণ্তিত বিহার এক সময়ে 

বৌদ্ধ অন্ত্রশান্ত্র আলোচনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। ইহার সহিত 
তন্ত্রাচা্য তিলিপা, তিলোপা বা তৈলপাদের স্মৃতি বিজড়িত 
আছে। 

কনকম্ত,প-বিহার £- ত্রিপুরা জিলার অস্তঃপাতী পটি- 
কেরা নগরের সান্নিধ্যে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল। 
এই বিহারে মহা-বৈবর্তসংঘতুত্ত আচার্্যগণ বাস করিতেন। 
রাজা রণবঙ্কল্প-হরিকালদেব ্রীষ্তীয় ১২২০ অন্যে এই বিহারের 
উপকারার্থ একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই 

সঙ্বারামই কনকন্তৃূপ-বিহার নামে তিব্বতী “তাঞ্জুর গ্রন্থে 
বণিত হইয়াছে । 

রামপালনিশ্মিত জগদ্দল মহাবিহার :--জগন্দল মহা- 
বিহার মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে 
বিরাজমান ছিল । 

এই বৌদ্ধ বিষ্াপীঠ পালবংশের শেষ পরাক্রাস্ত রাজা 
রামপালদেবের অমরকীর্তি। বিহারের মধ্যে বোধিসত্ব- 
অবলোকিতেশ্বর ও মহত্বারা মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 

রামপালদেবের রাজধানী রামাবতীর কিয়দংশ ব্যাপিয়া এই 
বিষ্াপীঠ. অবস্থিত ছিল। গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলেই 

রামাবতী ও জগদ্দল বিহার নিম্মিত হয়। বিভূতিনন্ত্র 
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দানশীল, তর্কভাষার তিন পরিচ্ছেদের লেখক মোক্ষাকরগুপ্ত, 

তন্ত্রশান্ত্র প্রণেতা শুভাকরগুপ্ত প্রভৃতি জগদ্ধল বিহারের 

কীত্তিস্তস্তত্বরপ ছিলেন। জগদ্দলে অবস্থানকালেই ধর্মাকর 
আচার্য কৃঙ্ঃপ্রণীত সংবর-ব্যাখ্য। ভাষাস্তরিত করিয়াছিলেন। 

এই সকল মনীষিগণের তিব্বতী ভাষায় উল্লিখিত কয়েকটি 
গ্রন্থের নাম * নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 

:-_বড়াঙ্গ-যোগ, ষড়াল-যোগ-টাক।, শ্রীকাল- 

চক্রোপদেশ, স্ূ্ধ্য-চন্দ্র-সাধন, জ্ঞান-চক্ষু-সাধন, গুণভরণী- 
নাম-ফড়াঙ্গ-যোগটাপ্পনী, হ্ুুহি-পদোভিসময়-বৃত্তি-সংবরোদয়, 
সংবর-মণ্ডল-বিধি, বজ্-সত্ব-সাধন-নিবন্ধ,। পঞ্চ-ক্রম-মত- 

টাকা, মঞ্চু-বজ-পৃজা-বিধি, রক্তারি-চতৃহ-শক্তি-প্রথর-সাধন, 
আধ্য-সিতা-তাপত্রা-পরাজিতা-সাধন, গুরুসাধন, আধ্য-মোঘ- 

পাশ-সাধন, গুরু-সিদ্ধি, অন্তর-মঞ্জরী, স্বপ্রোহন, ত্রিসংবর- 

প্রজা-মাল, বজ্-চচিকা-কর্ম-সাধন, আধ্যামোঘ-পাশ-সাধন, 

বোধিচর্য্যাবতার-তাৎপর্য্য-পঞ্জিকা-বিশেষোগ্যোতনী । 

শেষোক্ত গ্রন্থ ছয়টি তাহারই সংস্কৃত রচনার তিব্বতী- 

অনুবাদ )। 
দানশীল :_ _মারিটী-সাধন, শুক্ল-চণ্ড-মহারোষন-সাধন, 

আধ্যাচল-সাধন, আধ্য-মঞ্শ্রী-সাধন, মনোহর-কক্স-নাম- 

লোক-নাথ-স্তোত্র, রক্ত-ষমারি-মন্ত্র-সংগ্রহ, যমারি-কন্মাবলী- 

13000171950 [010155151655”) ১৪৪-১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 
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সাধন-চিস্তামণি, রতিপ্রিয়া-সাধন, যক্ষ-নট-নটী-সাধন, 
যক্ষিণী-পাধিবী-লক্ষী-সাধন, ফযক্ষ-নন্দিকর-সাধন, যক্ষ- 

রাজ-কীলাকীল-সাধন, পীড়ান-মহাষক্ষ-সেনাপতি-সাধন, 

শ্রীচন্্রদেবী-নাম-সাধন, কুগুল-ধারণী-হারিতী-সাধন, রত্বমালা) 
নাগী-সাধন, নাগী-বস্থপাল-মৃখী-নাম-সাধন, নাগ্যা-ফুনামো- 
পায়, মনোহরী-সাধন, স্বভয়া-সাধন, বিশাল-নেত্রী-সাঁধন, 

রতিরাগ-সাধন, অপরাজিতা-নাম-সাধন, পূর্ণ-ভদ্রা-সাধন, 
ভূতি-নুন্দরী-সাধন, শ্রীজয়-সুন্দরী-সাধন, বিমল-নুন্দরী-সাধন, 
পিশাচ-মণিধর-সাধন, পিশাচ-কিনুপাল-সাধন, কুষ্ণ-পিশাচ- 

সাধন, পিশাচ-কৃষ্ণসার-সাধন, পিশাচী-হনা-সাধন, আহন্বুকা- 

নাম-সাধন, অলগপ্তা-নাম-সাধন, খরমুখী-সাধন, আহুম্বিণী- 
পিশাচী-সাধন, উচ্ছুম্ম-নাম-সাধন, কুক্ষুশ্রী-কুগ্ুলী-সাধন, 
পিশাচী-গৃহ্যা-সাধন,পিশাচী-কৃষ্ণ-মূত্তি-সাধন,যমারি-চিস্তামণি- 

মালা-নাম-সাধন, রক্ত-যমারি-সাধন, শুক্লায়িকা-জাত-সাধন, 

অকজাত-সাধন, আধ্য-বজ্রতারা-সাধন, অভিসময়-মঞ্জরী, 

যোগানুসারিনী-নাম-বজ্ব-যোগিণী-টীকা, শ্রীমপ্র-বজ্ঞাধিক্রমাতি- 
সনয়-সমুচ্চয়-নিষ্পন্ন-যোগাবলী, হস্ত-বালা-প্রকরণ-কারিকা, 
কাক-চরিত্র-শিক্ষা-সমুচ্চয়, আধ্য-বিকনুপ্রবেশীধিকরণী-টাকা, 
কর্ম-প্রজ্ঞপ্তিসার-সমুচ্চয়-নাম-অভিধর্াবতার-টাকা | 

(শেষোক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয্ তিনি জিনমিত্রের সহযোগিতায় 

অনুবাদ করিয়াছিলেন ।) 

শুভাকর £--তিনি বিক্রমশীলা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যক্ষ 

্ঠ 
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শাক্যশ্রীর গুরু ছিলেন। “সিদ্ধায়িকা বীর-তন্ত্র নামক সংস্কৃত 

গ্রন্থখানি তাহারই রচনা । 

মোক্ষাকর গুপ্ত ₹_-তিনি অদ্বিতীয় তর্ক-শান্ত্র পণ্ডিত 

ছিলেন। তিনি তর্কভাষ! নামক একখানি তর্কশান্ত্র সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থ রচনা! করেন । পরে এই গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুর্দিত 

হয়। 

এই চারিজন পণ্ডিত ব্যতীত আরও অনেক পণ্ডিত 

জগন্দল বিশ্ববিদ্যালয়ের শৌভা বদ্ধন করিয়াছিলেন । 

তাহাদের এতিহাসিক বিবরণ এখন ছুল্পভ। 



৭। প্রাচীন ভারতের শিক্ষ। পদ্ধতি * 
তৎকালে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের পাঠশাল! ও 

বিদ্ভালয়সমূহে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষা 
প্রণালী নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আশ্রম 
বা তপোবন জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বারাণসীর ন্যায় মহা- 

নগরীর বহির্দেশে অথবা লোকালয়ের বহুদূরে নির্জন অরণ্য- 
প্রদেশে স্থাপিত ছিল" আশ্রমসমূহে বালক-বালিক! উভয়কেই 
শিক্ষা দেওয়৷ হইত । অধ্যাপক ও ব্রহ্মচারিগণ পর্ণকুটিরে 
বাস করিতেন। জনপদবাসী ও শিক্ষার্থীদিগের মাতাপিতা, 
তাহাদের জন্য চাল, লবণ, ঘৃত, নবনীত ও অন্যান্য রন্ধন- 

সামগ্রী পাঠাইতেন। দেশবাসিগণ উৎসবাদিতেও তাহা- 

দ্রিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। বিদায়ন্বরূপ যথোচিত দক্ষিণ 

প্রদান করিতেন। এই যুগে প্রাইভেট স্কুলেরও অভাব 
ছিল না। অধ্যাপক স্বয়ং ব্রহ্ষচারিগণের ভরণপোষণ 

নির্বাহ করিতেন । অধ্যাপকগণ জনপাধারণের সাহায্যে 

জীবনযাত্র নির্বাহ করিতেন। দেশের রাজন্বর্গের প্রদত্ত 
পাজামার 

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শরীয়ত বেণীমাধব 
বড়ুয়ার রেগুন অভিভাষণ অবলম্বনে লিখিত। 
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ও ব্রহ্মদানের উপর কতকগুলি স্নাতক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। ব্রক্মদানের রাজন্ব হইতে এই সকল শিক্ষাগারের ব্যয় 
নির্বাহ হইত । প্রাচীন বিহার অঞ্চলে এই জাতীয় পাঁচ ছয়টি 
শিক্ষাগার ছিল। উহাদিগকে মহাশাল। নামে অভিহিত 

করা হইত। তথায় স্নাতকগণ শিক্ষা লাভ করিতেন। 

এতদ্বাতীত শ্রমণ ও পরিব্রাজকার্দি নানা শ্রেণীর শিক্ষক ও 

শিক্ষাথিগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহারা স্থান হইতে 

স্থানাস্তরে দেশ-দেশাস্তরে পরিভ্রমণ করিয়৷ নান বিষয় ও 

নানা শাস্ত্রের বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। তর্কে ধাহার! 

পরাজিত হইতেন তাহার। বিজেতার শিশ্যত্ব স্বীকার করিয়া 

অপর দলভুক্ত হইতেন। এইরূপ নৈতিক সাহস তখনকার 
যুগ-ধন্ম ছিল। 

বিভিন্ন পরিত্রাজকগণ সাধারণের গমনাগমন-বিহীন 

শৃন্য-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ইহা! ব্যতীত অপর এক 
শ্রেণীর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। উহাদিগকে বিশ্ববিষ্ঠালয় 
নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। তক্ষশিল। ভারতবর্ষে 

জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠলয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
ইহ1 ভারতবর্ষ ও পারন্ত সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল ও 

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনের কেন্দ্র হইয়াছিল। পরবর্তী, 
জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয় বৌদ্ধাচার্যযগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। 
কালক্রমে বৌদ্ধাচা্যদিগের হস্তে জাতীয় শিক্ষার ভার ম্বাস্ত 
হইয়া পড়ে। নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদস্তপুরী,. জগদাল 

৬০ 
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এবং শ্রীধনকটক প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি বিশ্ববিষ্য'লয়ের সঠিক 
সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নালন্দা, বিক্রমশিল। প্রভৃতি 

চারিটা বিশ্ববিষ্ভালয় বিহার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কথিত 

আছে যে, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে শিক্ষাথিণণ বৌদ্ধ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিতেন । 

মনু সংহিতার এক শ্লোকে সদাচার ও মনুষ্যত্ব শিক্ষার 

জন্য বিশ্ববাসীকে এদেশে আসিতে আহ্বান করা হইয়াছে। 

এতদ্েশে প্রস্থৃতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ ৷ 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সব্বমানবাঃ ॥ 

এই উক্তি সব্ববাঞ্জে নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে 
সার্থক হইয়াছিল। বীরজনোচিত আদর্শ সর্বত্রই বিরাজিত 

ছিল। বিক্রমশিল! বিশ্ববিদ্য।লয়ের প্রাচীন কলেজের চতুর্দিকে 
চাঁরিটি তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণ বা প্রবেশ দ্বারে এক 

একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল৷ 

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে বৌদ্ধ যুগে জাতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষ। গ্রহণ প্রণালীর অনেক 

প্রাচীন তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত 

হয় যে, আমাদের দেশে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বিবিধ 

শিক্ষার উপযোগী ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ 

বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। অষ্টাদশ বিদ্যা অর্থে বেদ, 

বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুব্রেদ, ধনুবের্ধদ, গান্ধবর্ববেদ, 

অর্থশান্্, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বুঝাইত। কিন্তু খক্, সাম ও 
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যজুব্রবেদের প্রাধান্য দ্যোতনার্থ এই তিনটি শান্তর স্বতন্ত্র ভাবে 

শিক্ষ! দেওয়া হইত । উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য বারাণসীর 

বহির্দেশে ও বড় বড় নগরে চতুষ্পাী ছিল। তৎকালে জাতীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে যে কোন শিক্ষার্থীর 
উচ্চ শিক্ষ। সমাপ্ত হইত না। বারাণসী ও অন্যান্য দেশের 

রাজপুত্রগণ এবং ব্রাহ্মণবংশধরগণ বাল্যকালে নিজ গৃহে 
শিক্ষকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাহারা ষোল বংসর 
বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা লাভ করিতে গমন করিতেন। 
ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রপারের সঙ্গে সঙ্গে তিববত, 
চীন, সিংহল, ব্রন্মদেশ ও শ্যামে পধ্যন্ত *এদেশের অনুকরণে 

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে 
পুতুল নাচ ও ধর্দাসন্বন্ধীয় নাটক এবং সামাজিক নাটকের 
সাহায্যে জনসাধারণকে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা 

প্রদানের সুব্যবস্থা ছিল। ইহাতে তাহাদের উদরান্ন 
সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবৃত্তির বিকাঁশও সাধিত হইত । 

বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদিগের শ্রেণী 

বিভাগ কর! হইয়াছে । মনোবুত্তির পরিপোষক শিক্ষাপদ্ধতির 

ব্যবস্থা ছিল, রীতিমত উহার অনুশীলন হইত। 
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সারনাথ। ২৯ 

এ ১৬-১৭ 

চয়। আয়ু 

সিদ্ধুনদ, ৩ টিনা 

রা পর্বত, ১৭ 

ভ্যা & লেভি, ফরাসী পঙ্ডিত, 

সিংহল, ৭ 

নুদুঙ্জয়, দাশ , দার্শনিক 

সুব্ণ গিরি, ৫ লি ॥ 

সুপ্রিয় পন্ধিত্রাজক, ১৩ 

সুমাত্রা) ৭ 

সুজাত) ৪৯ ঃ ঠা 
এ | ৫৬ ৫৮ 

্ি 

সেলিউকস্, ৪ 

রে ্রাহ্মণ। ২ 

রি এ বিহার, ৭৪-৭৫ 

এ ্ বুদ্ধের মতে ১৪ 

খপত্তি, ভারতবর্ষে 

হস্তনগর। ৩ ঠা 

নে উপবল, ১৫ 

চৈনিক বৌদ্ধ 
য়্ণ"নাং এ মাং ৩, ৭) ১৬-১৭ ূ 

-২৪+ ৩১) ৪২ ৭২ & ॥ ৭২-৭৩ 

হীনযান, ৭ 








